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MEMORIAL DESCRITIVO 

UNIDADE (S): UNIMETRO 

(PARTE 01) 

mailto:sucom@iases.es.gov.br


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 8

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 8

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 8

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 22

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 30

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 113

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 4

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 14

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 82

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 82

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 82

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 3

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 4

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 175

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 52

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 22

Acessórios uso geral

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - ACESSO

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA



UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Acesso e Revista, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 07/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

5.83 m 12.22 m 33.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1323.55 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 
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Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.39 14.30 8 

Cobertura 92.86 14.30 8 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 69º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Cobertura 2.33 
2.68 

5.83 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.12x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-2 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-3 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.12x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.12x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 
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Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.59x10^-8/ano 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-4/ano 6.76x10^-4/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 8 de 32 
 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 3.38x10^-10/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 
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Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-8/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 7.33x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 
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Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.12x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.59x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.12x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
0 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 0 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 
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Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.12x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.39/ano 

 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 6.67x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 4.44x10^-1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 2.22x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 7.11x10^-2 

 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.46x10^-10/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-4/ano 6.76x10^-4/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-10/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-4/ano 6.76x10^-4/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-2/ano 6.76x10^-2/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 2.5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-4/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 6.94x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.12x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-4/ano 6.76x10^-4/ano 
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Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
0 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 0 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 
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medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.12x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.59x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 1.69/km² x ano 
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para a terra) 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.12x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
0 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 0 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-4 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.12x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.39/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1x10^-4 1x10^-4 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1x10^-8 1x10^-8 
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Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1x10^-8 1x10^-8 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1.05x10^-8 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-4 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.46x10^-12/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-4/ano 6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 0.6 0.4 
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tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-4/ano 6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
0 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 0 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-4 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-8/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 Linhas de Linhas de telecomunicações 
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energia (E) (T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-2/ano 6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
0.1 0.1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 6.76x10^-2 6.76x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-4 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-6/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 7.01x10^-6/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

Resultado das perdas de valor econômico 
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As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,011x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00733x10^-5 0.694x10^-3 0 0.007x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00733x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.694x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.007x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,011x10^3 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 
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7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 
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10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 
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Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 
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Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 07/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 2

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 2

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 2

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 8

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 10

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 50

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR M 6

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 8

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 18

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 18

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 18

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 1

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 1

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 70

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 35

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 18

Acessórios uso geral

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - AUDITORIO

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Auditório, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 14/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

 

 

 

Memorial de cálculo 

 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) 
Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

5.08 m 9.40 m 9.40 m 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 788.82 m² 

 

Dados do projeto 
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Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento 
Perímetro 

(m) 

Espaçamento 

(m) 

Número de 

descidas 

Térreo 34.12 14.52 2 

Cobertura 36.80 14.52 2 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material 
Captor 

(mm²) 

Descida 

(mm²) 

Aterramento 

(mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação 

ao solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 3.12 3.42 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 
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em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.66x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres 

vivos devido a tensões de toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.66x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.66x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 1x10^-1 
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estrutura causar danos físicos) 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição 

equivalente da estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 
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Cdj (Fator de localização da 

estrutura adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar 

choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 6.76x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 
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Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 1.34x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.66x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.66x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.5x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
794432.33 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.34/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1x10^-4 1x10^-4 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1x10^-8 1x10^-8 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-10 5x10^-10 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1x10^-9 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.34x10^-11/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 
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Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 1x10^-2 
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internos devido a um evento perigoso) 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 1 1 
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das condições da isolação da linha) 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 6.89x10^-5/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.66x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 1 
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reduzir as consequências de um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 18 de 33 
 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.66x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.66x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 20 de 33 
 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.5x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
794432.33 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.34/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1x10^-4 1x10^-4 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1x10^-8 1x10^-8 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-10 5x10^-10 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1x10^-9 
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Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.34x10^-10/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 Linhas de Linhas de 
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energia (E) telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
0 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 23 de 33 
 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 
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Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-4/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 
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R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 6.89x10^-4/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 26 de 33 
 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00134x10^-5 0.069x10^-3 0 0.689x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00134x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.069x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.689x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 
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7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 
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10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 
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Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 
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Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 14/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 8

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 8

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 8

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 22

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 30

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 105

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 4

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 14

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 82

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 82

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 82

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 3

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 4

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 160

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 52

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 22

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COZINHA

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA



UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Cozinha e Lavanderia, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 07/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.43 m 14.81 m 34.00 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1489.18 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 
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Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 97.63 14.81 8 

Cobertura 97.63 14.81 8 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 71º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Cobertura 2.68 3.12 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.29x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-3 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 30 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 30 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.29x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.29x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 5 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 3.15x10^-7/ano 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-4/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-3 5x10^-3 

 

Lu (valores de perda na zona considerada) 
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rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.03x10^-9/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.01x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 1.33x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.29x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.29x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.29x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 11 de 31 
 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.13x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
824989.74 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.39/ano 

 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1x10^-4 1x10^-4 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1x10^-8 1x10^-8 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-10 5x10^-10 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1x10^-9 

 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 
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Rm = 1.39x10^-11/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.38x10^-3/ano 3.38x10^-4/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.38x10^-3/ano 6.76x10^-4/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 2.03x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.38x10^-1/ano 6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.03x10^-4/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 =2.06x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.29x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.38x10^-3/ano 6.76x10^-4/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 17 de 31 
 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
0 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 
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Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.29x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.29x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.29x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 Linhas de Linhas de telecomunicações 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 19 de 31 
 

energia (E) (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.13x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
824989.74 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.39/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1x10^-4 1x10^-4 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1x10^-8 1x10^-8 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-10 5x10^-10 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1x10^-9 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 1x10^-1 
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um evento perigoso) 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.39x10^-10/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.38x10^-3/ano 6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.38x10^-3/ano 6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
0 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 2.03x10^-5/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.38x10^-1/ano 6.76x10^-2/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.03x10^-3/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 2.06x10^-3/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 24 de 31 
 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,011x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 
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Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.1331x10^-5 0.206x10^-3 0 0.007x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.1331x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.206x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 2.06x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,011x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 
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de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 27 de 31 
 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 
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Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 
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Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 

 

Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 07/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 2

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 2

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 2

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 8

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 10

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 35

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 6

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 8

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 32

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 32

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 32

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 1

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 30

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 32

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 4

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - GERADOR

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Gerador, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 14/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) 
Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

2.92 m 5.20 m 6.80 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 483.69 m² 

 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 
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descida e do nível de proteção. 

 

Pavimento 
Perímetro 

(m) 

Espaçamento 

(m) 

Número de 

descidas 

Térreo 24.00 12.00 2 

Cobertura 24.00 12.00 2 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

 

Material 
Captor 

(mm²) 

Descida 

(mm²) 

Aterramento 

(mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = Indefinido 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação 

ao solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.92 3.41 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.04x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres 

vivos devido a tensões de toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.04x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.04x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.02x10^-6/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição 

equivalente da estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da 

estrutura adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar 

choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 0.6 0.6 
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blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-3 3x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 4.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 
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R1 = 3.06x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.04x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.02x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.04x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.99x10^-8/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
787707.22 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.33/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 1 1 
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malha dos campos internos de uma estrutura) 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.3x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de Linhas de 
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energia (E) telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 1000 m 1000 m 
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seção de linha) 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.06x10^-7/ano 
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Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

1/ano 
6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 
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Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 2.01x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.04x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.04x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 1 
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estrutura causar danos físicos) 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^6 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.02x10^-5/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.04x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 20 de 32 
 

Lc = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.53x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
787707.22 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.33/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lm = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 
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Rm = 9.98x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^6 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 23 de 32 
 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lw = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 3.12x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

1/ano 
6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lz = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 5.2x10^-4/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 1.55x10^-3/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 
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Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 6,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 6,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 10,09x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 
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Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.30553x10^-5 0.201x10^-3 0 1.55x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.30553x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.201x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 1.55x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 6,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 10,09x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 
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pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-
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18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 
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- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 
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Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 12: Presilha de Latão. 

 

 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 13/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 8

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 8

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 8

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 20

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 28

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 108

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR M 24

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 32

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 82

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 82

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 82

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 3

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 8

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 192

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 180

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 26

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS -GERACAO DE RENDA

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA



UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Geração de Renda, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 12/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) 
Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

5.00 m 13.30 m 30.37 m 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 2366.10 m² 

 

Dados do projeto 

 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 
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Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento 
Perímetro 

(m) 

Espaçamento 

(m) 

Número de 

descidas 

Térreo 87.31 Indefinido 8 

Cobertura 85.60 Indefinido 8 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material 
Captor 

(mm²) 

Descida 

(mm²) 

Aterramento 

(mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 67º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação 

ao solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 5.00 5.50 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 1.69/km² x ano 
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atmosféricas para a terra) 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres 

vivos devido a tensões de toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
4300 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 4.91x10^-5 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 9.81x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 4300 h/ano 
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considerada) 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 2.45x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 4.91x10^-9/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição 

equivalente da estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da 

estrutura adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar 

choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 
1 1 
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Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
4300 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 4.91x10^-5 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 3.32x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de Linhas de 
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energia (E) telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
4300 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 2.45x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.66x10^-9/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 1.97x10^-8/ano 
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Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 9.99x10^-9/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.95x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
819729.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.39/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 
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Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
2x10^-1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 4x10^-2 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 2x10^-3 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 5.19x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 7.19x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-9/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 
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Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
0.1 0 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-3 0 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 3.38x10^-6/ano 
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Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 7.25x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 9.99x10^-9/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 1.95x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
819729.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.39/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
2x10^-1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 4x10^-2 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 2x10^-3 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 5.19x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 7.19x10^-5/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-9/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 
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Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-8/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
0.1 0 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-3 0 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 3.38x10^-7/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 7.25x10^-5/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 
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Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 
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Estrutura 0.00197x10^-5 0.725x10^-3 0 0.072x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00197x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.725x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.072x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
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obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 
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- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 
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Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 

 

Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 12/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 2

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 2

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 2

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 4

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 6

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 25

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 6

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 8

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 22

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 22

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 22

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 1

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 19

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 22

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 8

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - GLP

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA



UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – GLP, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 14/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) 
Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

2.32 m 1.80 m 5.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 257.10 m² 

 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 
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descida e do nível de proteção. 

 

Pavimento 
Perímetro 

(m) 

Espaçamento 

(m) 

Número de 

descidas 

Térreo 14.00 7.00 2 

Cobertura 14.00 7.00 2 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

 

Material 
Captor 

(mm²) 

Descida 

(mm²) 

Aterramento 

(mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = Indefinido 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação 

ao solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.32 2.39 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.09x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres 

vivos devido a tensões de toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.09x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.09x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.43x10^-9/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição 

equivalente da estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da 

estrutura adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar 

choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-3 3x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 4.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 
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Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 
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R1 = 2.12x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.09x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.43x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.09x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.06x10^-8/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
782681.22 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.32/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 
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Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.29x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.06x10^-7/ano 
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Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

1/ano 
6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 
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Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 1.99x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.09x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 5000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 5000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.09x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 1x10^-1 
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estrutura causar danos físicos) 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^6 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.43x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.09x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 
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Lc = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.15x10^-8/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
782681.22 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.32/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lm = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 
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Rm = 9.92x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-1 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^6 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

3/ano 
6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lw = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 3.12x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

1/ano 
6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^6 

Lz = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 5.2x10^-4/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 1.54x10^-3/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 
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Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 6,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 6,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 9,98x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 
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Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.02124x10^-5 0.199x10^-3 0 1.54x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.02124x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.199x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 1.54x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 6,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 9,98x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 27 de 32 
 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-
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18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 
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- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 
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Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 

 

 

Figura 13: Presilha de Latão. 

 

_________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 14/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 2

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 1

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 1

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 4

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 6

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 22

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR M 4

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 8

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 8

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 8

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 8

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 1

1 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal UND 4

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 20

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 10

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 4

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - GUARITA

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Guarita, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 07/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

 

 

 

Memorial de cálculo 

 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) 
Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

2.60 m 3.80 m 4.20 m 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 329.58 m² 

 

Dados do projeto 
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Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento 
Perímetro 

(m) 

Espaçamento 

(m) 

Número de 

descidas 

Térreo 12.00 7.87 2 

Cobertura 16.01 7.87 2 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material 
Captor 

(mm²) 

Descida 

(mm²) 

Aterramento 

(mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 74º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação 

ao solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.60 3.08 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 
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em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.78x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres 

vivos devido a tensões de toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.78x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.78x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 1x10^-1 
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estrutura causar danos físicos) 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.39x10^-9/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição 

equivalente da estrutura 
0 m² 0 m² 
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adjacente) 

Cdj (Fator de localização da 

estrutura adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-

6 
0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar 

choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 6.76x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 100 m 100 m 
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seção de linha) 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-9/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 1.43x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.78x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 
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Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.39x10^-9/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.78x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de 

proteção para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de 

blindagem, aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 2.71x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 
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Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
783690.63 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.32/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do 

cabeamento interno) 
1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.29x10^-3/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 
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Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-9/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 
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Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 4 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 4 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 1.36x10^-3/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.78x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 0.05 
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os DPS foram projetados) 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 19 de 33 
 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.78x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 5x10^3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1x10^4 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.39x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.78x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pspd (Probabilidade em função do nível de 

proteção para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de 

blindagem, aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1x10^4 

Lc = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.36x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
783690.63 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.32/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do 

cabeamento interno) 
1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 
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Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1x10^4 

Lm = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 6.46x10^-3/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 
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Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 5x10^3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1x10^4 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1x10^4 

Lw = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 3.38x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 
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imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1x10^4 

Lz = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 3.38x10^-4/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 
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dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 6.8x10^-3/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0,01x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0,01x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 
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CL = 0,068x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00143x10^-5 1.36x10^-3 0 6.8x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00143x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 1.36x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 6.8x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0,01x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,068x10^3 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 
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7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 
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10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através de 

conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois cabos 35 

mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 30 de 33 
 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 
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Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 07/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 2

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 2

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 2

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 6

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 8

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 30

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 6

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 8

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 24

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 24

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 24

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 1

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 21

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 24

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 4

Acessórios uso geral

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - ABRIGO DE LIXO

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Abrigo do Lixo, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 13/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

2.32 m 2.20 m 5.80 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 274.42 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 16.00 8.00 2 

Cobertura 16.00 8.00 2 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = Indefinido 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.32 2.42 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.16x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.16x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.16x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-6 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 5.8x10^-11/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 1 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.2 0.2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.7x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.2 0.2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-1 2x10^-1 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 5x10^-1 
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um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-6 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.35x10^-8/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 4.07x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.16x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.8x10^-10/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.16x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.16x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
783684.62 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.32/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
2.5 2.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 4x10^-1 4x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1.6x10^-1 1.6x10^-1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1.6x10^-1 1.6x10^-1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 2.94x10^-1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 3.9x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.2 0.2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-1 2x10^-1 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 1.35x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.2 0.2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 2x10^-1 2x10^-1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 2.7x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
0.3 0.2 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 3x10^-1 2x10^-1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 10 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 10 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 3.38x10^-4/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 7.31x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.16x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 500000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.2 0.2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-1 2x10^-1 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 500000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.16x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^4 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^4 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.8x10^-10/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.16x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^4 
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Lc = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-6 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.92x10^-10/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
783684.62 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.32/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
2.5 2.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 4x10^-1 4x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1.6x10^-1 1.6x10^-1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1.6x10^-1 1.6x10^-1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 2.94x10^-1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^4 

Lm = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-6 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 3x10^-6/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.2 0.2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-1 2x10^-1 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^4 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^4 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.35x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.2 0.2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 2x10^-1 2x10^-1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^4 

Lw = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-6 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 2.08x10^-8/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
0.3 0.2 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 3x10^-1 2x10^-1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^3 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 6.5x10^4 

Lz = Lo x (cs/CT) 7.69x10^-6 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.6x10^-6/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 5.76x10^-6/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0,065x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0,065x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00407x10^-5 0.731x10^-3 0 0.0058x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 
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R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00407x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.731x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.0058x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0,065x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 
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pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-
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18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 
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- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 29 de 31 
 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 13/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 16

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 16

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 16

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 34

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 50

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 208

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 48

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 64

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 526

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 526

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 526

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 13

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 8

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 479

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 518

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 82

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - MORADIAS 01 E 02

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Moradias 01 e 02, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 06/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

5.55 m 18.40 m 55.24 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 4148.39 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 
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Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 147.38 15.21 16 

Cobertura 271.28 12.02 16 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 74º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.42 
3.91 

5.55 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.5x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-2 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-3 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.5x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 
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Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.75x10^-8/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-3 3x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 
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Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 4.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-8/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 4.22x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.75x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.5x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 
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Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.42x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
847573.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.43/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 12 de 32 
 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.4x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 
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Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.06x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 
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Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 160 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 160 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 2.08x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 0.05 
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projetados) 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 
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Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.75x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.5x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 Linhas de Linhas de telecomunicações 
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energia (E) (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lc = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.49x10^-9/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
847573.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.43/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 1x10^-4 
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um evento perigoso) 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lm = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 6.07x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lw = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.76x10^-9/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lz = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.94x10^-7/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.42x10^-7/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 
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estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,011x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 
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soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00422x10^-5 0.208x10^-3 0 0.00094x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00422x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.208x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.00094x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,011x10^3 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 
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7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 
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10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 
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Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 31 de 32 
 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 
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Figura 13: Presilha de Latão. 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 13

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 13

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 13

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 29

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 42

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 203

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 39

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 52

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 458

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 458

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 458

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 9

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 8

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 405

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 450

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 88

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - MORADIA 03 E 04

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Moradias 03 e 04, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 07/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

5.55 m 20.85 m 49.24 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 3801.89 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 
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Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 145.09 14.30 13 

Cobertura 247.86 14.30 13 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 69º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Cobertura 2.33 
2.45 

5.55 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-2 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-3 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.21x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 
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Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.61x10^-7/ano 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 
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Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 3.38x10^-8/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 
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Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 3.64x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 
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Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.61x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 
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Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.13x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
842834.98 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.42/ano 

 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 6.67x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 4.44x10^-1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 2.22x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 7.11x10^-2 

 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.01x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 14 de 32 
 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 3.38x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 2.5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 5.07x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 1.53x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 
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Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 
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medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.61x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 1.69/km² x ano 
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para a terra) 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lc = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.36x10^-9/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
842834.98 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.42/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 6.67x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 4.44x10^-1 
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Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 2.22x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 7.11x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lm = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.4x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 0.6 0.4 
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tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lw = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.47x10^-9/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 Linhas de Linhas de telecomunicações 
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energia (E) (T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 2.5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lz = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.2x10^-7/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.93x10^-7/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

Resultado das perdas de valor econômico 
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As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,011x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.03637x10^-5 0.153x10^-3 0 0.00099x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.03637x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.153x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.00099x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,011x10^3 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 
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7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 
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10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 
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Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 
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Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 07/11/2018 



 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS 
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Subgerência de Compras 
Av. Jerônimo Monteiro, 96, Edifício das Repartições Públicas, 3º andar, Centro, Vitória/ES.  
CEP 29.010-002 - Tel: (27) 3636-5463/5467 -  Email: sucom@iases.es.gov.br 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

UNIDADE (S): UNIMETRO 

(PARTE 02) 

mailto:sucom@iases.es.gov.br


UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

FASE:  PROJETO SPDA 

OBRA:  IASES – MORADIAS 05 E 06 

LOCAL:  VILA VELHA - ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 2 de 32 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA). ............................................................................................... 3 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) ..... 3 

2.1. Introdução ....................................................................................................................... 3 

2.2. Objetivo ........................................................................................................................... 3 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA ...................................................................................... 4 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. ............................................................................................ 26 

4. CONEXÕES ..................................................................................................................... 26 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL ................................................................................ 26 

6. ATERRAMENTO ............................................................................................................. 26 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO ..................................................... 27 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ....................................................................................... 27 

9. RECOMENDAÇÕES ....................................................................................................... 27 

10. MATERIAIS ..................................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

  



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 3 de 32 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Moradias 05 e 06, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 07/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

5.55 m 20.85 m 49.24 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 3801.89 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 5 de 32 
 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 145.09 14.30 13 

Cobertura 247.86 14.30 13 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 69º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Cobertura 2.33 
2.45 

5.55 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-2 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-3 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.21x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 
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Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.61x10^-7/ano 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 
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Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 3.38x10^-8/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 
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Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 3.64x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 
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Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.61x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 
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Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.13x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
842834.98 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.42/ano 

 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 6.67x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 4.44x10^-1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 2.22x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 7.11x10^-2 

 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.01x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 3.38x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 2.5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 5.07x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 1.53x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 
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Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 
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medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.61x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 1.69/km² x ano 
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para a terra) 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lc = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.36x10^-9/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
842834.98 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.42/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 6.67x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 4.44x10^-1 
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Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 2.22x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 7.11x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lm = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.4x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 0.6 0.4 
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tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.69x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 2x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lw = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.47x10^-9/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 Linhas de Linhas de telecomunicações 
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energia (E) (T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 2.5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lz = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.2x10^-7/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.93x10^-7/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

Resultado das perdas de valor econômico 
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As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,011x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.03637x10^-5 0.153x10^-3 0 0.00099x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.03637x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.153x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.00099x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,011x10^3 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 
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7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 
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10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 
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Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 
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Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 07/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 13

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 13

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 13

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 29

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 42

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 203

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 39

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 52

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 458

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 458

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 458

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 9

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 8

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 405

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 450

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 88

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - MORADIAS 05 E 06

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Moradia 07, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 08/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

5.58 m 15.42 m 24.62 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 2059.53 m² 

 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 
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Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 80.24 15.70 6 

Cobertura 144.51 15.70 6 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 69º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.43 5.58 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.74x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.74x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.74x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 
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Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.7x10^-9/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-3 3x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 4.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 9 de 31 
 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-8/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 3.48x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.74x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.7x10^-9/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.74x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 
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Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.7x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
815519.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.34x10^-4/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.06x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 2.03x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.74x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 5x10^-1 
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um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 1 1 
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isolamento) 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.74x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.7x10^-9/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.74x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 
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Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lc = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 7.38x10^-10/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
815519.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lm = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 
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Rm = 5.84x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 
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cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 0.6 0.6 
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tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lw = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.76x10^-9/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 1 1 
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linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lz = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.94x10^-7/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.09x10^-7/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 
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conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,01x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00348x10^-5 0.203x10^-3 0 0.00091x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 
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R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00348x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.203x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.00091x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,01x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 
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conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 
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Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 
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- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 
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Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 

 

Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 08/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 6

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 6

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 6

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 22

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 28

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 101

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 18

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 24

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 223

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 223

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 223

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 6

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 7

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 204

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 216

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 36

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - MORADIA 07

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Oficina e Escola, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 13/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.16 m 12.20 m 30.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

Ad = 2932.99 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 88.80 17.43 11 

Pav. Superior 88.80 17.43 11 

Cobertura 85.60 8.00 11 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 62º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 5.60 5.85 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.24x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 6.19x10^-8/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-3 3x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 
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Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 4.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.7x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.19x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 
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Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.21x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817159.29 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.35x10^-4/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.06x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 2.03x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 5x10^-1 
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um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 1 1 
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isolamento) 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.19x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 
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Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lc = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 5.25x10^-10/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817159.29 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lm = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 
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Rm = 5.85x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 
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cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 0.6 0.6 
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tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lw = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.76x10^-9/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 1 1 
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linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lz = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.94x10^-7/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 1.15x10^-6/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 
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O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,013x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.027x10^-5 0.203x10^-3 0 0.0011x10^-3 
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Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.027x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.203x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.0011x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,013x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 
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4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 
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andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 28 de 32 
 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Captor Franklin 300mm - 1 Descida (Fig.13). 

- Mastros Simples com Redução para 3/4” - 3 e 6 m x Ø 2″ (Fig.14). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.15). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 
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Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 

 

 

Figura 13: Captor Franklin 300mm 1 Descida. 
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Figura 14: Mastros Simples com Redução para 3/4” – 3 ou 6 metros x Ø 2″ 

 

 

Figura 15: Presilha de Latão. 

 

 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 13/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 11

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 11

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 11

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 28

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 39

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 124

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 33

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 44

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 266

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 266

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 266

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 5

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 8

2 PARA-RAIOS FRANKLIN 4 PONTOS 1 DESCIDA 35CM UND 1

3 MASTRO SIMPLES - 2M x ø2" UND 1

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 235

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 254

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 48

5 CONECTOR MINIGAR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE 35MM² UND 2

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - OFICINA E ESCOLA

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Quadra Coberta, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 13/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.62 m 16.40 m 25.57 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

Ad = 3310.38 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 81.30 15.40 6 

Cobertura 83.95 16.40 6 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 76º a 63º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.35 

Cobertura 6.62 7.03 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.8x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.8x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.8x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 1.4x10^-7/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-3 3x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 4.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 5x10^-1 
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um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 3.49x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.8x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.4x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.8x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 2.73x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818065.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.35x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.06x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 2.03x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.8x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.8x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^6 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 5x10^5 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 5.6x10^6 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.4x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.8x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 5.6x10^6 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1.79x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 4.87x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818065.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 5.6x10^6 

Lm = Lo x (cs/CT) 1.79x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 2.41x10^-4/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 5x10^6 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 5x10^5 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 5.6x10^6 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-3 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 5.6x10^6 

Lw = Lo x (cs/CT) 1.79x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 7.24x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 5.6x10^6 

Lz = Lo x (cs/CT) 1.79x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.21x10^-4/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.66x10^-4/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 24 de 31 
 

ct = 5,6x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 5,6x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 2,05x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.03495x10^-5 0.203x10^-3 0 0.366x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.03495x10^-5/ano 
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Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.203x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.366x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 5,6x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 2,05x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 
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• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 
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- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 

 

 

Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 13/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 6

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 6

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 6

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 26

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 32

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 109

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 18

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 24

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 177

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 177

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 177

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 5

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 3

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 167

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 174

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 18

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - QUADRA COBERTA

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Saúde e Administração, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 12/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.16 m 12.20 m 30.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

Ad = 2932.99 m² 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 88.80 17.43 11 

Pav. Superior 88.80 17.43 11 

Cobertura 85.60 8.00 11 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 62º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 5.60 5.85 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.24x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 6.19x10^-8/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 3x10^-3 3x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 
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Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 4.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.7x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.19x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 
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Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.21x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817159.29 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.35x10^-4/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.06x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 250 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 250 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 2.03x10^-4/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 5x10^-1 
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um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 1 1 
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isolamento) 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.19x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.24x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 
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Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lc = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 5.25x10^-10/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817159.29 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 9.75x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lm = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 
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Rm = 5.85x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.6 0.6 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^7 
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cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^6 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.03x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.5 0.5 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 0.6 0.6 
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tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 3x10^-2 3x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lw = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.76x10^-9/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 1 1 
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linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 5x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.15x10^7 

Lz = Lo x (cs/CT) 4.35x10^-6 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.94x10^-7/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 1.15x10^-6/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 
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O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 11,5x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 11,5x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,013x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.027x10^-5 0.203x10^-3 0 0.0011x10^-3 
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Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.027x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.203x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.0011x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 11,5x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,013x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 
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4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 
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andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 
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Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Captor Franklin 300mm - 1 Descida (Fig.13). 

- Mastros Simples com Redução para 3/4” - 3 e 6 m x Ø 2″ (Fig.14). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.15). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 30 de 32 
 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 

 

 

Figura 13: Captor Franklin 300mm 1 Descida. 
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Figura 14: Mastros Simples com Redução para 3/4” – 3 ou 6 metros x Ø 2″ 

 

 

Figura 15: Presilha de Latão. 

 

 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 12/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 11

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 11

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 11

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 28

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 39

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 124

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 33

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 44

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 266

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 266

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 266

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 5

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 8

2 PARA-RAIOS FRANKLIN 4 PONTOS 1 DESCIDA 35CM UND 1

3 MASTRO SIMPLES - 2M x ø2" UND 1

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 235

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 258

3 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 1

4 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 48

5 CONECTOR MINIGAR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE 35MM² UND 2

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - SAUDE E ADM

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Torre de Observação, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 14/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

8.57 m 4.60 m 4.60 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 2545.11 m² 

 

Dados do projeto 

 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 
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Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 13.60 3.40 4 

Cobertura 18.40 4.60 4 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 75º a 59º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 8.57 8.72 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.08x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.08x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.08x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 
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Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.38x10^-9/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
0.1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.4 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 2x10^-3 2x10^-3 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.7x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.4 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 
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Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.35x10^-8/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.27x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.08x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.38x10^-9/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.08x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 11 de 32 
 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.05x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784893.02 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.33/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1.5 1.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 6.67x10^-1 6.67x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 4.44x10^-1 4.44x10^-1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 2.22x10^-2 2.22x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 4.4x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 5.83x10^-5/ano 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 12 de 32 
 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.4 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.35x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.4 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 2.7x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
0.6 0.5 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 3x10^-2 2.5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-3 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 20 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 20 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 3.72x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.59x10^-5/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.08x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 5x10^-1 
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um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.4 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 1 1 
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isolamento) 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.08x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^6 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 5x10^5 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.6x10^6 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.38x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.08x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 
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Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.6x10^6 

Lc = Lo x (cs/CT) 6.25x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.55x10^-7/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784893.02 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.33/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1.5 1.5 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 6.67x10^-1 6.67x10^-1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 4.44x10^-1 4.44x10^-1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 2.22x10^-2 2.22x10^-2 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 4.4x10^-2 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.6x10^6 

Lm = Lo x (cs/CT) 6.25x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 
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Rm = 3.64x10^-4/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
0.4 0.4 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 1x10^6 
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cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 5x10^5 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.6x10^6 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.35x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-3/ano 6.76x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 0.4 0.4 
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tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.6x10^6 

Lw = Lo x (cs/CT) 6.25x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.69x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 6.76x10^-1/ano 6.76x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 0.6 0.5 
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linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 3x10^-2 2.5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 1.6x10^6 

Lz = Lo x (cs/CT) 6.25x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 2.32x10^-4/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 5.99x10^-4/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 
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O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 1,6x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 1,6x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,959x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00227x10^-5 0.096x10^-3 0 0.599x10^-3 
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Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00227x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.096x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.599x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 1,6x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,959x10^3 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 
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4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 
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andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 
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Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Captor Franklin 300mm - 1 Descida (Fig.12). 

- Mastros Simples com Redução para 3/4” - 3 e 6 m x Ø 2″ (Fig.13). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.14). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 
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Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 
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Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Captor Franklin 300mm 1 Descida. 

 

 

Figura 13: Mastros Simples com Redução para 3/4” – 3 ou 6 metros x Ø 2″ 
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Figura 14: Presilha de Latão. 

 

 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 14/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 8

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 8

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 8

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 16

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 24

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 60

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 48

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 64

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 136

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 136

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 136

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 4

1 PARA-RAIOS FRANKLIN 4 PONTOS 1 DESCIDA 35CM UND 2

2 MASTRO SIMPLES - 2M x ø2" UND 2

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 128

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 136

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 16

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - TORRE DEOBSERVAÇÃO 01 E 02

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - TORRE DE OBSERVAÇÃO 01 E 02
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  Unidade de Atendimento Socioeducativo da Região Metropolitana 

de Vitória – Visitas, localizado em Vila Velha - ES. 

 

Data da realização: 12/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

 

 

 

Memorial de cálculo 

 

O presente documento tem por finalidade descrever o projeto de construção de um Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 

5419/2015 

 

Dados da edificação 

Altura (m) 
Largura 

(m) 

Comprimento 

(m) 

4.71 m 16.80 m 28.00 m 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1581.05 m² 

 

Dados do projeto 
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Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.69/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

 

Pavimento 
Perímetro 

(m) 

Espaçamento 

(m) 

Número de 

descidas 

Térreo 91.60 14.20 7 

Covertura 89.80 13.00 7 

 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material 
Captor 

(mm²) 

Descida 

(mm²) 

Aterramento 

(mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação 

ao solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Covertura 2.68 3.87 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 
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Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.34x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres 

vivos devido a tensões de toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.34x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.34x10^-3/ano 
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Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.68x10^-9/ano 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição 0 m² 0 m² 
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equivalente da estrutura adjacente) 

Cdj (Fator de localização da 

estrutura adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar 

choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 
1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 6.76x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 9 de 33 
 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de 

um perigo especial) 
1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 
8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-9/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 3.02x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.34x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 
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Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.68x10^-9/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.34x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.3x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humada, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
819607.85 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1x10^-4 1x10^-4 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1x10^-8 1x10^-8 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-10 5x10^-10 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1x10^-9 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.38x10^-11/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 
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Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 5x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-9/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 1x10^-2 
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internos devido a um evento perigoso) 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 6.76x10^-7/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 1 1 
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das condições da isolação da linha) 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 6.76x10^-5/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 6.96x10^-5/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.34x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 5x10^-1 
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reduzir as consequências de um incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 
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Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.34x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na 

estrutura causar danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^5 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 2x10^5 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.68x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.34x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 
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Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 5x10^-2 5x10^-2 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 9.75x10^-2 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 2x10^5 

Lc = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.51x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humada, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.69/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas 

que atingem perto da estrutura) 
819607.85 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.38/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 
1x10^-4 1x10^-4 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 
1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1x10^-8 1x10^-8 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 5x10^-10 5x10^-10 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1x10^-9 
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Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 2x10^5 

Lm = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 6.92x10^-11/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual 

os DPS foram projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 Linhas de Linhas de 
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energia (E) telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 
1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 1x10^5 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 2x10^5 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 5x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.38x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Al = 40 x Ll 4000 m² 4000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

4/ano 
6.76x10^-4/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 2x10^5 

Lw = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 3.38x10^-6/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 
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Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da 

seção de linha) 
100 m 100 m 

Ai = 4000 x Ll 400000 m² 400000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 
1.69/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 
1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x 

Ct x 10^-6 

6.76x10^-

2/ano 
6.76x10^-2/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 
5x10^-2 5x10^-2 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a 

uma descarga perto da linha conectada dependendo das 

características da linha e dos equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e 

das condições da isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 5x10^-2 5x10^-2 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 1x10^5 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 2x10^5 

Lz = Lo x (cs/CT) 5x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 3.38x10^-4/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 25 de 33 
 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.48x10^-4/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0,2x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0,2x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0,07x10^3 
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Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00302x10^-5 0.07x10^-3 0 0.348x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00302x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 0.07x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 0.348x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0,2x10^6 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0,07x10^3 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 
Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 
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7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  IASES VILA VELHA 

 

Página 29 de 33 
 

10.  MATERIAIS   

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

- As conexões entre os cabos da malha sobre a cobertura deverão ser efetuadas através 

de conector em bronze para cabo 35 mm² com um terminal de pressão em cruz para dois 

cabos 35 mm² (Fig.3). 

 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.4). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.5). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.6). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.7). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.8). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.9.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.10). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.11). 

- Terminal Aéreo em Aço GF - Horizontal H=300mm DN=10mm (Fig.12). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.13). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 
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Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Terminal de pressão em cruz. 

 

 

Figura 4: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 5: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m 

 

 

Figura 6: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 7: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 8: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 9: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 10: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

Figura 11: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

Figura 12: Terminal Aéreo em Aço GF – Horizontal. 
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Figura 13: Presilha de Latão. 

 

 
 
 

__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 12/11/2018 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 8

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 8

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 8

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 20

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 28

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 115

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR M 24

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 32

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 38

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 38

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 38

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 3

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 9

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 155

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 160

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 26

Acessórios uso geral

SPDA - Captação

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - VISITAS

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" UND 126

2 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM POLIPROPILENO PRETA - Ø 300X400MM UND 125

3 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM UND 125

4 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 338

6 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 520

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 1796

2 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PRETO Ø 1″ X 3M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR M 360

3 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" UND 494

4 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 16mm² UND 120

5 Arame liso galvanizado KG 10

6 Conector entre cabo nu e tela UND 62

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" UND 2888

2 BUCHA DE NYLON - S8 UND 2888

3 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UND 2888

4 SELANTE EM POLIURETANO (PU) FLEXÍVEL - 360G UND 73

1 TERMINAL AÉREO EM AÇO GF - HORIZONTAL H=300MM  DN=10MM UND 80

2 PARA-RAIOS FRANKLIN 4 PONTOS 1 DESCIDA 35CM UND 4

3 MASTRO SIMPLES - 2M x ø2" UND 4

1 CABO DE COBRE NU 35MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 3100

2 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² UND 3023

3 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL UND 558

4 TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ 35MM² UND 9

5 CONECTOR MINIGAR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE 35MM² UND 4

Acessórios uso geral

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - GERAL

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA

SPDA - Captação



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA - Ø5/8" X 2,4M UND 16

2 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U UND 68

1 CABO DE COBRE NU 50MM² – 7 FIOS X Ø 3,00 MM (NBR6524) M 61

2 CABO DE COBRE NU 16MM² – 7 FIOS X Ø 2,50 MM (NBR6524) M 120

3 Arame liso galvanizado KG 10

4 Conector entre cabo nu e tela UND 62

LISTA DE MATERIAIS - ALAMBRADO

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra: IASES– Acesso/Recepção II, localizado na Rodovia ES-440, 

Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas. 

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.00 m 12.22 m 33.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1323.55 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.39 12.22 8 

Cobertura 92.39 12.22 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.32x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.32x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.03x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.32x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 6.32x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.57x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC. 

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO II 

 

Página 13 de 32 
 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.32x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.32x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.10x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.091x10^-5 31.15x10^-3 0 311.47x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC. 

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO II 

 

Página 25 de 32 
 

R1 = 0.091x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.15x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 311.47x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9. RECOMENDAÇÕES 

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10. MATERIAIS 

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig.1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVCØ 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø1/4”x7/8”(Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível- 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC. 

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO II 

 

Página 29 de 32 
 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2". 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 22,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 30,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 175,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 113,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 41,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 41,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 41,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 41,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 41,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 120,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 120,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 120,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - ACESSO / RECEPÇÂO II

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO 

ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - 

ADM.REFEITÓRIOALMOX. E DISTRIB. DE SERVIÇOS, localizado na Rodovia ES-440, 

Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 
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para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.43 m 12.20 m 28.00 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1859.50 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 
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Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 80.40 12.20 6 

Cobertura 80.40 12.20 6 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  COZINHA E 

LAVANDERIA 

 

Página 6 de 32 
 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 5.68x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 5.68x10^-8/ano 

 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 1 1 
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isolamento) 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.03x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.68x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 5.68x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  COZINHA E 

LAVANDERIA 

 

Página 13 de 32 
 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.10x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.68x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 1 1 
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foram projetados) 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 5.68x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 1 
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incêndio) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.10x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 
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Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 
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Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09029x10^-5 31.03x10^-3 0 310.32x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.09029x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.03x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.32x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 
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do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 
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e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  
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- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 03/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM POLIPROPILENO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 18,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 24,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 133,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 99,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″  (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 28,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 28,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 28,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 28,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 28,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 114,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 114,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 114,00 pç

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte -  COZINHA E LAVANDERIA

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Gerador, localizado na 

Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

32.00 m 13.15 m 23.35 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 34478.84 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 72.78 Indefinido 1 

Cobertura 59.44 Indefinido 1 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 46º a 32º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Pavimento 32.00 32.00 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.65x10^-2/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 3.42x10^-6 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 5.64x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.65x10^-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 6.85x110^-5 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.13x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 3.42x10^-6 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 5.23x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 6.85x10^-5 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.05x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 =1.21x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.65x10^-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.65x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.65x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.65x10^-4/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
812444.64 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.55/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.55x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.53x10^-5/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.65x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.65x10^-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.65x10^-5/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.65x10^-2/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 1.65x10^-3/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
812444.64 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.55x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 
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Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.12123x10^-5 31.14x10^-3 0 311.35x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.12123x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 
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R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.14x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 311.35x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 
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mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 
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8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 
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- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 1,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 1,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM POLIPROPILENO Ø300MM 1,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 6,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 7,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

6,00 Captor Franklin - H=300mm - 01 descida (c/ mastro simples 3m x Ø 1″ 1,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

7,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 33,00 m

8,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 25,58 m

9,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 3,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

10,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 10,00 pç

11,00 BUCHA DE NYLON - S6 10,00 pç

12,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 10,00 pç

13,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 10,00 pç

14,00 ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 15,00 PÇ

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - SPDA Abrigo Gerador

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

FASE:  PROJETO SPDA 

OBRA:  INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO E.S. 

LOCAL:  LINHARES - ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 2 de 31 
 

 

 SUMÁRIO   

 

 

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA). ............................................................................................... 3 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) ..... 3 

2.1. Introdução ....................................................................................................................... 3 

2.2. Objetivo ........................................................................................................................... 3 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA ...................................................................................... 4 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. ............................................................................................ 25 

4. CONEXÕES ..................................................................................................................... 25 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL ................................................................................ 25 

6. ATERRAMENTO ............................................................................................................. 26 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO ..................................................... 26 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ....................................................................................... 26 

9. RECOMENDAÇÕES ....................................................................................................... 27 

10. MATERIAIS ..................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

  



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 3 de 31 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - Guarita, localizado 

na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.07 m 4.50 m 4.54 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1376.89 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 18.03 4.50 1 

Cobertura 18.03 4.50 1 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 6.07 8.62 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.58x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 =8.3x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.5/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.04x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.04x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.0083x10^-5 30.43x10^-3 0 304.33x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.0083x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 25 de 31 
 

R2 = 30.43x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 304.33x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 4,00 pç

2,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 8,00 pç

3,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 12,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

4,00 Terminal Aéreo - 300mm - Fixação Horizontal 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

5,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 74,00 m

6,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 46,00 m

7,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ X 1,5M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR 12,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

8,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 8,00 pç

9,00 BUCHA DE NYLON - S6 8,00 pç

10,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 8,00 pç

11,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 8,00 pç

12,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 12,00 pç

13,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 12,00 pç

14,00 BUCHA DE NYLON - S8 12,00 pç

15,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 12,00 pç
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Unidade de Internação Norte - GUARITA 04.05

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Moradia VIII, localizado 

na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 19.20 m 25.82 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1318.26 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.72 17.82 6 

Cobertura 90.68 16.78 6 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.3x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.3x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.1x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.3x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.3x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.3x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.3x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818736.72 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIA VIII 

 

Página 20 de 31 
 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09097x10^-5 31.08x10^-3 0 310.81x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.09097x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.08x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.81x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM Polipropileno FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 21,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 27,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 177,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 105,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 38,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 38,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 38,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 38,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 76,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 177,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 177,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 177,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - Moradias VIII

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Moradias IX e X, localizado na Rodovia ES-440, 

Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS IX e X 

 

Página 4 de 31 
 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 32.03 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1859.50 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 119.48 17.98 9 

Cobertura 119.55 15.38 7 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 8.88x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.88x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.38x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.88x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.88x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.13x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.88x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.88x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
831980.34 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.13x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09382x10^-5 31.34x10^-3 0 313.36x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.09382x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.34x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 313.36x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM Polipropileno FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 26,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 35,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 5,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 303,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 137,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 65,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 65,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 65,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 65,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 65,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 304,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 304,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 304,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - Moradias IX e X

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Moradias IX e X, localizado na Rodovia ES-440, 

Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 32.03 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1859.50 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 119.48 17.98 9 

Cobertura 119.55 15.38 7 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 8.88x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.88x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.38x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.88x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.88x10^-6/ano 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS IX e X 

 

Página 11 de 31 
 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.13x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.88x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.88x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.88x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
831980.34 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS IX e X 

 

Página 21 de 31 
 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.13x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09382x10^-5 31.34x10^-3 0 313.36x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.09382x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.34x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 313.36x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM Polipropileno FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 25,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 34,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 7,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 287,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 58,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 58,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 58,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 58,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 58,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 300,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 300,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 300,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - Moradias XI e XII

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Quadra Coberta II, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

8.47 m 16.40 m 25.57 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 2722.40 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 83.95 16.75 6 

Cobertura 83.95 16.40 6 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 5.43 5.43 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.3x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 8.94x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.3x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818065.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.3x10^-4/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818065.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00894x10^-5 31.07x10^-3 0 310.74x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00894x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.07x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.74x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 20,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 26,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 160,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 105,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 28,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 28,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 28,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 28,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 56,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 160,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 160,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 160,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - QUADRA II

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Saúde e Escola, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.43 m 12.20 m 28.00 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1188.58 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 80.40 12.20 6 

Cobertura 80.40 12.20 6 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 5.68x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.68x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.03x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.68x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 5.68x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818065.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.1x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.68x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 5.68x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ED. SAUDE ESCOLA 

 

Página 19 de 31 
 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 5.68x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.10x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09029x10^-5 31.03x10^-3 0 310.32x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.09029x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.03x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.32x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ED. SAUDE ESCOLA 

 

Página 27 de 31 
 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 18,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 24,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 134,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 99,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 28,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 28,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 28,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 28,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 56,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 268,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 268,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 268,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - SAÚDE E ESCOLA

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO 

ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte – Serviços e 

Administração, localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.43 m 14.81 m 34.00 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1489.18 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 97.63 15.18 8 

Cobertura 97.63 14.81 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.11x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 7.11x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.11x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 5 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.56x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ED. SERVIÇOS E ADM 

 

Página 9 de 31 
 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 5 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 5x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 3.82x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 4.26x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.11x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 7.11x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.11x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 7.11x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
824989.74 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.58/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.57x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.12x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.11x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.11x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 7.11x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.11x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 7.11x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
824989.74 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.58x10^-1/ano 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ED. SERVIÇOS E ADM 

 

Página 20 de 31 
 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.10x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.42595x10^-5 31.2x10^-3 0 312.01x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.42595x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.20x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 312.01x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 
Figura 12: Caixa de Equipotencialização com 9 Terminais. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 22,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 30,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 188,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 121,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 45,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 45,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 45,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 45,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 45,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 362,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 362,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 362,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - SERVIÇOS

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:IASES– Unidade de Internação Norte - Acesso/Recepção I, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas 

Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas. 

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.00 m 12.22 m 33.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1323.55 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.39 12.22 8 

Cobertura 92.39 12.22 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.32x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.32x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.03x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.32x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 6.32x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.57x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas 

no sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.32x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.32x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.32x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os 

casos junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar 

em perigo a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da 

linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das 

linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da 

tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto da 

linha conectada dependendo das características da linha e dos equipamentos) 
1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido a 

um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.10x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) 

obtêm-se o custo anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o 

valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do 

conteúdo da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). 

O seu valor calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor 

calculado é monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 

soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.091x10^-5 31.15x10^-3 0 311.47x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.091x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.15x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 311.47x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima 

do ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio 

de ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente 

fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção 

contra o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o 

caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de 

reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No 

caso de solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos 

dos sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA 

com a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários 

da edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9. RECOMENDAÇÕES 

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme 

recomendação do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema 

de aterramento preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra 

não está com valor superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os 

aterramentos existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento 

do neutro e outros. 

10. MATERIAIS 

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico 

atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em 

bronze estanhado para um cabo 16-70mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig.1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø1” (Fig.3). 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC. 

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO I 

 

Página 28 de 32 
 

- EletrodutoPVCØ 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø1/4”x7/8”(Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível- 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2". 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 22,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 30,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 175,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 113,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 41,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 41,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 41,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 41,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 41,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 114,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 114,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 114,00 pç

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - ACESSO / RECEPÇÂO

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - Guarita, localizado 

na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.07 m 4.50 m 4.54 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1376.89 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 18.03 4.50 1 

Cobertura 18.03 4.50 1 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 6.07 8.62 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.58x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 =8.3x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.5/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.04x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.04x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 24 de 31 
 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.0083x10^-5 30.43x10^-3 0 304.33x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.0083x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 30.43x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 304.33x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 05/11/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 12,00 pç

3,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 18,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

4,00 Terminal Aéreo - 300mm - Fixação Horizontal 6,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

5,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 111,00 m

6,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 69,00 m

7,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ X 1,5M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR 18,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

8,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 12,00 pç

9,00 BUCHA DE NYLON - S6 12,00 pç

10,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 12,00 pç

11,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 12,00 pç

12,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 18,00 pç

13,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 18,00 pç

14,00 BUCHA DE NYLON - S8 18,00 pç

15,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 18,00 pç

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - GUARITA 01,02,03

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Moradia VI, localizado na 

Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIA VII 

 

Página 4 de 31 
 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 19.20 m 25.82 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1318.26 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.72 17.82 6 

Cobertura 90.68 16.78 6 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.3x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.3x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.1x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.3x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.3x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIA VII 

 

Página 13 de 31 
 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 6.3x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.3x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818736.72 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09097x10^-5 31.08x10^-3 0 310.81x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.09097x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.08x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.81x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM Polipropileno FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 21,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 27,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 177,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 105,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 38,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 38,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 38,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 38,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 76,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 177,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 177,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 177,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - Moradias VII

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

FASE:  PROJETO SPDA 

OBRA:  INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO E.S. 

LOCAL:  LINHARES - ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS I e II 

 

Página 2 de 31 
 

 

 SUMÁRIO   

 

 

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA). ............................................................................................... 3 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) ..... 3 

2.1. Introdução ....................................................................................................................... 3 

2.2. Objetivo ........................................................................................................................... 3 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA ...................................................................................... 4 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. ............................................................................................ 25 

4. CONEXÕES ..................................................................................................................... 25 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL ................................................................................ 25 

6. ATERRAMENTO ............................................................................................................. 26 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO ..................................................... 26 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ....................................................................................... 26 

9. RECOMENDAÇÕES ....................................................................................................... 27 

10. MATERIAIS ..................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

  



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS I e II 

 

Página 3 de 31 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Moradias I e II, localizado 

na Rodovia ES-440, Regencia, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 32.02 m 32.02 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1935.47 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 126.72 15.39 7 

Cobertura 379.67 15.52 9 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 9.24x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 9.24x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 9.24x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 9.24x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.82x10^-2/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.29x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.82x10^-2/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.29x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.62x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 9.24x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 9.24x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 9.24x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 9.24x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
834021.63 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 9.57/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.82x10^-2/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 1 1 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.29x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
10.48/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.82x10^-2/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 4.58x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.82/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 4.58x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 6.22x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 9.24x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
19026.23 m² 19026.23 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 4.98x10^-2/ano 4.98x10^-2/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 9.24x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
2x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 2x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.85x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 9.24x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 9.24x10^-7/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
834021.63 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-3/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
2x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 2x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 4.58x10^-6/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.82x10^-2/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 4.58x10^-5/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 3.82/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 4.58x10^-3/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 6.23x10^-3/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.26231x10^-5 62.25x10^-3 0 6.23x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.26231x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 62.25x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 6.23x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM Polipropileno FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 24,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 33,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 7,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 314,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 141,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 65,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 65,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 65,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 65,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 65,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 314,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 314,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 314,00 pç

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - Moradias I e II

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Moradias III e IV, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 2842 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1787.75 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 111.50 17.98 9 

Cobertura 112.33 17.98 5 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 8.54x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.54x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.34x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.54x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.54x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.13x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.54x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.54x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.13x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09344x10^-5 31.3x10^-3 0 31.31x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.09344x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.3x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 31.31x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM Polipropileno FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 25,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 34,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 7,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 287,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 65,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 65,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 65,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 65,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 65,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 300,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 300,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 300,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - Moradias III e IV

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Moradias III e IV, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 2842 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1787.75 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 111.50 17.98 9 

Cobertura 112.33 17.98 5 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 8.54x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.54x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 9.34x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.54x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.54x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.13x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 8.54x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.54x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.54x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.59/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.59x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-6/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.13x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS III e IV 

 

Página 24 de 31 
 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.09344x10^-5 31.3x10^-3 0 31.31x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.09344x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.3x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 31.31x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM Polipropileno FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 25,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 34,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 7,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 287,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 65,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 65,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 65,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 65,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 65,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 300,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 300,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 300,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Saúde e ADM, localizado 

na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

7.37 m 12.20 m 30.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1188.58 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 85.60 15.30 8 

Superior 85.60 15.10 8 

Cobertura 85.59 12.21 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Superior 2.68 2.68 

Cobertura 5.48 5.48 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.21x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 1.21x10^-8/ano 

 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-8/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 1.77x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.21x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.21x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.21x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.21x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 
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para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.01771x10^-5 31.06x10^-3 0 310.56x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.01771x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.06x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.56x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 
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DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  
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- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 
Figura 12: Caixa de Equipotencialização com 9 Terminais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 19,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 27,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 293,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 34,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 34,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 34,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 34,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 68,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 586,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 586,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 586,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - OFICINA E ESCOLA

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Quadra Coberta I, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

8.47 m 16.40 m 25.57 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 2722.40 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 83.95 16.75 6 

Cobertura 83.95 16.40 6 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 5.43 5.43 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  QUADRA COBERTA I 

 

Página 6 de 31 
 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.3x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 8.94x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.3x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818065.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.3x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.3x10^-4/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818065.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.00894x10^-5 31.07x10^-3 0 310.74x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.00894x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 31.07x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.74x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  QUADRA COBERTA I 

 

Página 31 de 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 20,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 26,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 160,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 105,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 28,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 28,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 28,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 28,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 56,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 160,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 160,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 160,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - QUADRA I

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Saúde e ADM, localizado 

na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

7.37 m 12.20 m 30.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1188.58 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 85.60 15.30 8 

Superior 85.60 15.10 8 

Cobertura 85.59 12.21 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Superior 2.68 2.68 

Cobertura 5.48 5.48 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.21x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 1.21x10^-8/ano 

 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-8/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 1.77x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.21x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.21x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.21x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.21x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.21x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.56x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 7.64x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 
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para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.01771x10^-5 31.06x10^-3 0 310.56x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.01771x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 31.06x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 310.56x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 
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DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  
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- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 
Figura 12: Caixa de Equipotencialização com 9 Terminais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 19,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 27,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

7,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

8,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 293,00 m

9,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

10,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

11,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 34,00 pç

12,00 BUCHA DE NYLON - S6 34,00 pç

13,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 34,00 pç

14,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 34,00 pç

15,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 68,00 pç

16,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 586,00 pç

17,00 BUCHA DE NYLON - S8 586,00 pç

18,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 586,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - SAÚDE e ADM

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 229,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 219,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 219,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 3,00m 121,00 pç

5,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 225,00 pç

6,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 613,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

7,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 81,00 pç

8,00 Captor Franklin - H=300mm - 01 descida (c/ mastro simples 3m x Ø 1″) 2,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

9,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 16mm² 151,00 m

10,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 3.786,00 m

11,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 2.096,00 m

12,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 202,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

13,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 710,00 pç

14,00 BUCHA DE NYLON - S6 710,00 pç

15,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 710,00 pç

16,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 710,00 pç

17,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 959,00 pç

18,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 4.380,00 pç

19,00 BUCHA DE NYLON - S8 4.380,00 pç

20,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 4.380,00 pç

21,00 Arame liso galvanizado 10,00 kg

22,00 Conector para cabo de cobre nu e arame (tela - cercado) 50,00 pç

23,00 ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 15,00 pç

Lista de Materiais Geral

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 8,00 pç

2,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 38,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

3,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 72,00 m

4,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 16mm² 151,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

5,00 Arame liso galvanizado 10,00 kg

6,00 Conector para cabo de cobre nu e arame (tela - cercado) 50,00 pç

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - ANFITEATRO - Alambrado e cercas

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Anfiteatro, localizado na 

Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 9.12 m 9.15 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 8192.31 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Pavimento 42.99 Indefinido 1 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 58º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Cobertura 4.80 4.80 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.82x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 4.57x10^-5 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.57x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.82x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 4.57x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.57x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 4.57x10^-5 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 6.98x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 4.57x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 6.98x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 =8.07x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.82x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 7.82x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.82x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 7.82x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
795928.57 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.5/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.52x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.53x10^-5/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 40 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 40 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.07x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.82x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.82x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 7.82x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 7.82x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 7.82x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
795928.57 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.52x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.07x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ANFITEATRO 

 

Página 24 de 31 
 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.80686x10^-5 30.73x10^-3 0 307.32x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.80686x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 
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R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 30.73x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 307.32x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 
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mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 
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8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 
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- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 1,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 1,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM POLIPROPILENO Ø300MM 1,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 3,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

6,00 Captor Franklin - H=300mm - 01 descida (c/ mastro simples 3m x Ø 1″ 1,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

7,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 83,50 m

8,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 75,00 m

9,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″  - TIGRE OU SIMILAR 3,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

10,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 10,00 pç

11,00 BUCHA DE NYLON - S6 10,00 pç

12,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 10,00 pç

13,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 10,00 pç

14,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 14,00 pç

15,00 BUCHA DE NYLON - S8 14,00 pç

16,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 14,00 pç

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - AUDITORIO
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INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - Acesso I, 

localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.00 m 12.22 m 33.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1323.55 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.39 12.22 8 

Cobertura 92.39 12.22 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.85x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.85x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.66x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO 

 

Página 10 de 31 
 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.85x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 1.85x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.6/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.6x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO 

 

Página 17 de 31 
 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.85x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.85x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.6/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.6x10^-1/ano 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO 

 

Página 20 de 31 
 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ACESSO / RECEPÇÂO 

 

Página 24 de 31 
 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.26629x10^-5 91.14x10^-3 0 911.41x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.26629x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 91.14x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 911.41x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 22,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 30,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 175,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 113,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 32,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 32,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 32,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 32,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 82,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 175,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 175,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 175,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul –  ACESSO / RECEPÇÂO 1

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul – Saúde 

e Escola, localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - 

ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.43 m 12.20 m 28.00 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1859.50 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 80.40 12.20 6 

Cobertura 80.40 12.20 6 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.66x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.66x10^-7/ano 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  SAÚDE E ESCOLA 

 

Página 7 de 32 
 

 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.64x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.66x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 1.66x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.56x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.08x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.66x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.66x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.56x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.08x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.26421x10^-5 90.81x10^-3 0 908.05x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.26421x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 90.81x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 908.05x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Lucas Silva Costa 

Engenheiro Eletricista 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 18,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 24,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 134,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 99,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 42,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 134,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 134,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 134,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul - SERVIÇOS

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias IX e X, 

localizado na Rodovia ES-488 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 32.03 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1859.50 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 119.48 17.98 9 

Cobertura 119.55 15.38 9 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.6x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.6x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.6x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.6x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS IX e X 

 

Página 8 de 32 
 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.75x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.6x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.6x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.6x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 2.6x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
831980.34 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.65/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.65x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.17x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.6x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.6x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.6x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.6x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 2.6x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
831980.34 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.65/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.65x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.17x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.27452x10^-5 91.7x10^-3 0 916.96x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.27452x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 91.7x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 916.96x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 26,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 35,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 5,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 284,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 137,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 36,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 36,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 36,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 36,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 44,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 284,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 284,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 284,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

OBRA

Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias IX e X

Rodovia ES-488 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Moradia VIII, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 19.20 m 25.82 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1318.26 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.72 17.82 6 

Cobertura 90.68 16.78 6 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.68x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.68x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 5.21x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIA VIII 

 

Página 10 de 31 
 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.68x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.84x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
819117.74 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.58/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.58x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.1x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.68x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.84x10^-4/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
819117.74 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.58/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.58x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.10x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.05208x10^-5 90.97x10^-3 0 909.7x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.05208x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 90.97x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 909.7x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 21,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 30,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 177,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 107,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 42,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 325,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 325,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 325,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais
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Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias VIII
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias XI e 

XII, localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 

29300-300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 2842 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1787.75 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 111.50 17.98 9 

Cobertura 112.33 17.98 5 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS XI e XII 

 

Página 6 de 31 
 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.5x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.73x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS XI e XII 

 

Página 11 de 31 
 

 

Rc = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.64/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.64x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.16x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.64/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm =4.64x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.16x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.27342x10^-5 91.58x10^-3 0 91.61x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.27342x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 91.58x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 91.61x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Engenheiro Eletricista 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 25,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 34,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 9,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 270,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 36,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 36,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 36,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 36,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 32,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 270,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 270,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 270,00 pç

Lista de Materiais

OBRA

Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias XI e XII

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul - 

ADM.REFEITÓRIOALMOX. E DISTRIB. DE SERVIÇOS, localizado na Rodovia ES-482 - 

Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.43 m 12.20 m 28.00 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1859.50 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 80.40 12.20 6 

Cobertura 80.40 12.20 6 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ADM / REFEITÒRIO 

 

Página 6 de 32 
 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.66x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.66x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.64x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.66x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 1.66x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.56x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.08x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.66x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.66x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.66x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
816213.46 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.56x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.08x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.26421x10^-5 90.81x10^-3 0 908.05x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.26421x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 90.81x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 908.05x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 18,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 24,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 133,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 99,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 48,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 132,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 132,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 132,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul - ADM / Refeitório

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul – 

Reservatório de água, localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de 

Itapemirim - ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

14.00 m 9.75 m 12.42 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 5881.54 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 43.10 Indefinido 1 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 51° a 37° 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 14.00 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.64x10^-2/ano 
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Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1x10^-1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 4.57x10^-5 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 7.51x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.64x10^-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.64/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 4.57x10^-6 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.04x10^-6/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.54/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndium) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 4000 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv + Rw 

 

R1 = 2.05x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  RESERVATÒRIO DE 

ÁGUA 

 

Página 10 de 31 
 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.64x10^-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.64x10^-2/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.64x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
795034.03 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.44x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 5 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 5 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 8.98x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.64x10^-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2.24x10^-2 2.24x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  RESERVATÒRIO DE 

ÁGUA 

 

Página 18 de 31 
 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.64x10^-2/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.64x10^-2/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 4.44x10^-1/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
795034.03 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.44/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.44x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 8.98x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 
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para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.20494x10^-5 89.77x10^-3 0 897.67x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.20494x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 89.77x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 897.67x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 
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DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  
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- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Eng.º Lucas Silva Costa 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 029137 

Data: 03/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 1,00 pç

2,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 1,00 pç

3,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 3,00 pç

4,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

5,00 Captor Franklin - H=300mm - 01 descida (c/ mastro simples 3m x Ø 1″ 1,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

6,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 28,00 m

7,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 8,00 m

8,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 3,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

9,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 4,00 pç

10,00 BUCHA DE NYLON - S6 4,00 pç

11,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 4,00 pç

12,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 4,00 pç

13,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 4,00 pç

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

OBRA
Públicas

Unidade de Internação Provisória Sul - Reservatório de Água

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Torre de Vigilância, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 4 de 31 
 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.07 m 4.50 m 4.54 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1376.89 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 18.03 4.50 1 

Cobertura 18.03 4.50 1 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 6.07 8.62 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.58x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 =8.3x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.5/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.04x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 18 de 31 
 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.04x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 24 de 31 
 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.0083x10^-5 30.43x10^-3 0 304.33x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.0083x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 30.43x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 304.33x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  TORRE DE VIGILÂNCIA 

 

Página 26 de 31 
 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 12,00 pç

2,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 24,00 pç

3,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 36,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

4,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 12,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

5,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 222,00 m

6,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 138,00 m

7,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

8,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

9,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

10,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

11,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

12,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 144,00 pç

13,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 96,00 pç

14,00 BUCHA DE NYLON - S8 96,00 pç

15,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 96,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - 6 Guaritas

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul – Abrigo 

Gerador e Abrigo GLP, localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de 

Itapemirim - ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

3.30 m 12.14 m 16.38 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 612.25 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: II 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ABRIGO GERADOR E 

ABRIGO GLP 

 

Página 5 de 31 
 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 42.91 12.14 3 

Cobertura 44.01 12.14 3 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = - 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 10 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 30 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 3.30 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.56x10^-4/ano 
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Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 5x10^-2 

Pa = Pta x Pb 5x10^-2 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 3.42x10^-6 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.46x10^-10/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.56x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 3.42x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.46x10^-8/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 3.42x10^-6 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 3.06x10^-9/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rf (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndium) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 300 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 3.42x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

Rv = 3.06x10^-7/1no/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv + Rw 

 

R1 = 3.24x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 
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Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.56x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 4.28x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.56x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 8.56x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
797907.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.46x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1 x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 8.94x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 
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Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 2 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 2 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 8.94x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.56x10^-4/ano 
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Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 
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Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.56x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-1 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 2x10^4 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 3x10^4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 3x10^4 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 8x10^4 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^1 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 4.28x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 8.56x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 3x10^4 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 8x10^4 

Lc = Lo x (cs/CT) 3.75x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.21x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
797907.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 3x10^4 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 3x10^4 

Lm = Lo x (cs/CT) 3.75x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.67x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 2x10^-2 2x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 2x10^4 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 3x10^4 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 3x10^4 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 38x10^4 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^1 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 8.94x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 3x10^4 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 38x10^4 

Lw = Lo x (cs/CT) 3.75x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.68x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 3x10^4 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 38x10^4 

Lz = Lo x (cs/CT) 3.75x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.68x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.37x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 
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para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0,08x10^6 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0,08x10^6 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 26,94x10^3 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.03241x10^-5 89.78x10^-3 0 336.74x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.03241x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 89.78x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 336.74x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 
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DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  
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- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Lucas Silva Costa 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 029137 

Data: 03/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 1,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 1,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 1,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 6,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 6,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

7,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

8,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 54,00 m

9,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 37,00 m

10,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 9,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

11,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 36,00 pç

12,00 BUCHA DE NYLON - S6 36,00 pç

13,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 36,00 pç

14,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 36,00 pç

15,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 30,00 pç

16,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 54,00 pç

17,00 BUCHA DE NYLON - S8 54,00 pç

18,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 54,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - Abrigo Gerador e GLP

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - Acesso II, 

localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.00 m 12.22 m 33.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1323.55 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.39 12.22 8 

Cobertura 92.39 12.22 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.85x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.85x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.66x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.85x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 1.85x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.6/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.6x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.11x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.85x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.85x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.85x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
822185.9 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.6/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.6x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.11x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.26629x10^-5 91.14x10^-3 0 911.41x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.26629x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 91.14x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 911.41x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 22,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 30,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 175,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 113,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 32,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 32,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 32,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 32,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 82,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 175,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 175,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 175,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Públicas

Unidade de Internação Norte - ACESSO / RECEPÇÂO II

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul - 

Anfiteatro, localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - 

ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.43 m 12.53 m 12.61 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 853.87 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 49.69 12.53 6 

Cobertura 49.62 12.53 6 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 76º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 
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Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 800 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.09x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 800 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-1 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 800 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 9.13x10^-6 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 206x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 5x10^-1 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 800 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

Rv = 4.08x10^-4/1no/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv + Rw 

 

R1 = 8.21x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.19x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
800300.91 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.47x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ANFITEATRO 

 

Página 12 de 31 
 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ANFITEATRO 

 

Página 15 de 31 
 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 8.99x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 03 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.19x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
800300.91 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.47x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-1/ano 2.24x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 8.99x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 8210.85x10^-5 89.91x10^-3 0 899.09x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 8210.85x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 89.91x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 899.09x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 05/11/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 2,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 1,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 1,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 4,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 6,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

6,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 1,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

7,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 84,00 m

8,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 75,00 m

9,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 6,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

10,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 8,00 pç

11,00 BUCHA DE NYLON - S6 8,00 pç

12,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 8,00 pç

13,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 8,00 pç

14,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 16,00 pç

15,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 42,00 pç

16,00 BUCHA DE NYLON - S8 42,00 pç

17,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 42,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Públicas

Unidade de Internação Norte - ANFITEATRO 

Rodovia ES-440 - Regencia, Linhares -ES, 29914-095

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES / Unidade de Internação Provisória Sul – 

Cozinha/Lavanderia, localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de 

Itapemirim - ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.95 m 12.53 m 12.61 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 853.87 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 49.69 12.61 2 

Cobertura 49.69 12.61 2 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

levam em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico 

devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos 

condutores de descidas.  

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 
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Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por 

choque elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres 

vivos devido a tensões de toque e de passo) 

1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-

1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-

1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do 

piso) 

1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque 

elétrico devido a um evento perigoso) 

1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 

800 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 9.13x10^-

6 

Ra = Nd x Pa x La 

Ra = 1.09x10^-9/ano 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro 

da estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 

5x10^-

1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou 

explosão na estrutura) 

0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na 

presença de um perigo especial) 

1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos 

físicos devido a um evento perigoso) 

1x10^-

1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ANFITEATRO 

 

Página 7 de 40 
 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 

800 

h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

Rb = Nd x Pb x Lb 

Rb = 0/ano 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos 

eletromagnéticos devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 

5.59/km² x 

ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-

3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de 

proteção para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de 

blindagem, aterramento e isolamento) 

1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1  

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos 

devido a um evento perigoso) 

1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 800 h/ano 

Lc = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 9.13x10^-

3 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 1.09x10^-5/ano 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto 

da estrutura) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos 

eletromagnéticos devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos junto com a perda da vida humada, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x 

ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto 

da estrutura) 

800300.91 

m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 

1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 

1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do 

cabeamento interno) 

1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 

1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 

1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1  

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 

800 h/ano 

Lm = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 9.13x10^-

3 

  

 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

Rm = 4.09x10^-2/ano 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico 

devido às tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 

 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura 

causar choques a seres vivos devidos a tensões de toque perigosas) 

1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 
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Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por 

choque elétrico) 

 Linhas 

de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico 

devido a um evento perigoso) 

1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 800 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 9.13x10^-

6 

Ru = Ru.E + Ru.T 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

Ru = 2.04x10^-8/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por 

centelhamentos perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de 

entrada da linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao 

longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 

10^-6 

2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m²  

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25  

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano  

Peb (Probabilidade em função do NP para 

qual os DPS foram projetados) 

  0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 Linhas 

de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de 

impulso Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld  5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 

5x10^-

1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 

0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um 

perigo especial) 

1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 

1x10^-

1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 

800 

h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

Rv = Rv.E + Rv.T 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

Rv = 0/ano 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

linha conectada) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por 

sobretensões induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de 

serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos 

casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de 

sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 

1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 
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Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 Linhas 

de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw 

do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 

800 h/ano 

Lw = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 9.13x10^-

3 

Rw = Rw.E + Rw.T 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

Rw = 4.08x10^-4/ano 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto 

da linha) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões 

induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público 

pode ocorrer em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com 
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risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 

1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct 

x 10^-6 

2.24/ano 2.24/ano 
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 Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona 

considerada) 

800 h/ano 

Lz = Lo x (nz/nt) x (tz/8760) 9.13x10^-

3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

Rz = 4.08x10^-2/ano 

 Linhas 

de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos 

devido a uma descarga perto da linha conectada 

dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento 

e das condições da isolação da linha) 

1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 
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1.1.Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da 

soma dos componentes de risco citados. 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 8.21x10^-2/ano 

2. Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha 

conectada à estrutura e próximo desta. 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro 

da estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1  

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² 

x ano 

 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-

3/ano 

 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos 

físicos) 

 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para 

reduzir as consequências de um incêndio) 

5x10^-

1 

Rb = Nd x Pb x Lb 

Rb = 0/ano 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos 

eletromagnéticos devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 
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explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1  

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos 

devido a um evento perigoso) 

1x10^-

2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-

2 

Rc = Nd x Pc x Lc 

Rc = 1.19x10^-5/ano 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto 

da estrutura) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos 

eletromagnéticos devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos junto com a perda da vida humada, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x 

ano 
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Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 

800300.91 

m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha de uma estrutura) 

1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por 

malha dos campos internos de uma estrutura) 

1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do 

cabeamento interno) 

1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do 

sistema a ser protegido) (kV) 

1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso 

de um sistema) 

1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1  

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-

2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-

2 

Rm = Nm x Pm x Lm 

Rm = 4.47x10^-2/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por 

centelhamentos perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de 

entrada da linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao 

longo das linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 
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 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 

10^-6 

2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 Linhas 

de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs 

da blindagem do cabo e da tensão suportável de 

impulso Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de 

blindagem, aterramento e isolamento) 

1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld  5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 

5x10^-

1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um 

evento perigoso) 

1x10^-

1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

Rv = Rv.E + Rv.T 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

Rv = 0/ano 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

linha conectada) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões 

induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público 

pode ocorrer em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com 

risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-

6 

2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 
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 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunica

ções (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw 

do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

Rw = Rw.E + Rw.T 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto 

da linha) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões 

induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público 

pode ocorrer em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com 

risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 
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Ni (Número 

médio 

anual de 

eventos 

perigosos 

devido a 

descargas 

perto da 

linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 

1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 

10^-6 

2.24/ano 2.24/ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Rz = Rz.E + Rz.T 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunic

ações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos 

devido a uma descarga perto da linha conectada 

dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento 

e das condições da isolação da linha) 

1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 
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2.1.Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da 

soma dos componentes de risco citados. 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

R2 = 8.99x10^-2/ano 

3. Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos 

dentro da estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo 

o meio ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1  

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² 

x ano 

 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-

3/ano 

 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 

 1x10^-

1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 

5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 

0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos 

devido a um evento perigoso) 

1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

Rb = Nd x Pb x Lb 

Rb = 0/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por 

centelhamentos perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de 

entrada da linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao 

longo das linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 

10^-6 

2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m²  

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25  

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano  

Peb (Probabilidade em função do NP para 

qual os DPS foram projetados) 

  0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 Linhas 

de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw 

do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld  5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 

5x10^-1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 

0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido 

a um evento perigoso) 

1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 1000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

Rv = Rv.E + Rv.T 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

Rv = 0/ano 

3.1.Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da 

soma dos componentes de risco citados. 

R3 = Rb + Rv 

R3 = 0/ano 

4. Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a 

avaliação da eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou 

sem as medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser 

feitas no sentido de avaliar tais custos. 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ANFITEATRO 

 

Página 26 de 40 
 

da estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1  

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² 

x ano 

 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-

3/ano 

 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos 

físicos) 

 1x10^-

1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 

5x10^-

1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 

1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

Rb = Nd x Pb x Lb 

Rb = 0/ano 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos 

eletromagnéticos devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.19x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 
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 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1  

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha 

de sistemas internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-

1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-

1 

Rc = Nd x Pc x Lc 

Rc = 1.19x10^-4/ano 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto 

da estrutura) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos 

eletromagnéticos devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos junto com a perda da vida humada, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e 

hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente 

colocar em perigo a vida humana. 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da estrutura) 800300.91 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.47/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 

Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual 

os DPS foram projetados) 

1 1 
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Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha 

de uma estrutura) 

1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha 

dos campos internos de uma estrutura) 

1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento 

interno) 

1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser 

protegido) (kV) 

1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um 

sistema) 

1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1  

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas 

internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-

1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-

1 

Rm = Nm x Pm x Lm 

Rm = 4.47x10^-1/ano 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por 

centelhamentos perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de 

entrada da linha na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao 

longo das linhas. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 
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Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para 

qual os DPS foram projetados) 

  0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 Linhas 

de 

energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw 

do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld  5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as 

consequências de um incêndio) 

5x10^-

1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na 

estrutura) 

0 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos 

físicos devido a um evento perigoso) 

1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

Rv = Rv.E + Rv.T 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 0/ano 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

linha conectada) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões 

induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público 

pode ocorrer em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com 

risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

 
 

5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações (T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 

10^-6 

2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 

0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 

0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações 

(T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para 

qual os DPS foram projetados) 

1 1 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da 

blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso 

Uw do equipamento) 

1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, 

aterramento e isolamento) 

1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-

1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-

1 

Rw = Rw.E + Rw.T 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto 

da linha) Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões 

induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público 

pode ocorrer em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com 

risco de explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 

1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas 

atmosféricas para a terra) 

  5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 Linhas de energia 

(E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da 

linha) 

1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 
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Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 

10^-6 

2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de 

sistemas internos devido a um evento perigoso) 

1x10^-

1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-

1 

Rz = Rz.E + Rz.T 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

4.1.Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da 

soma dos componentes de risco citados. 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

R4 = 8.99x10^-1/ano 

 Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunic

ações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção 

para qual os DPS foram projetados) 

1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos 

devido a uma descarga perto da linha conectada 

dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento 

e das condições da isolação da linha) 

1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 
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5. Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

5.1.Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo 

de perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores 

estabelecidos para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-

se o custo anual de perdas (CL). 

5.2.Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo 

o valor dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo 

da zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

ct = ca + cb + cc + cs 

ct = 0 

5.3.Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as 

zonas da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

CT = 0 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco 

(R4), na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado 

é monetário. 

CL = CT x R4 

CL = 0 

6. Avaliação final do risco - Estrutura 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda 

que possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a 
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soma dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de 

todos os componentes de risco relevantes na zona. 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 8210.85x10^-5 89.91x10^-3 0 899.09x10^-3 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 8210.85x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois 

R > 10^-5 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 89.91x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois 

R > 10^-3 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, 

pois R 

<= 10^-4 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 899.09x10^-3/ano 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 
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4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 
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Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 
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Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 05/11/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 22,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 38,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 4,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 182,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 125,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 32,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 32,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 32,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 32,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 42,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 182,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 182,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 182,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul - SERVIÇOS

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias I e II, 

localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 32.02 m 32.02 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1935.47 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 126.72 15.39 9 

Cobertura 379.67 15.52 9 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.7x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.7x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.7x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.7x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 1.12x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 6.71x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 1.12x10^-1/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 6.67x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 7.68x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.7x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.7x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.7x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 2.7x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
834021.63 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.66/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.66x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 1.12x10^-1/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 1 1 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 6.71x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 1.12x10^-1/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.34x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 11.18/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.34x10^-1/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 1.82x10^-1/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.7x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 1.12x10^-3/ano 2.24x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
19026.23 m² 19026.23 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 4.98x10^-2/ano 4.98x10^-2/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS I e II 

 

Página 17 de 32 
 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.7x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
2x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 2x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 5.41x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.7x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 2.7x10^-6/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
834021.63 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.66/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.66x10^-3/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 1.12x10^-1/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
2x10^-1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 2x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 1.34x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 1.12x10^-1/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 1.34x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 11.18/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-3 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-3 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 1.34x10^-2/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 1.82x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.76757x10^-5 182.14x10^-3 0 18.23x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.76757x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 182.14x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 18.23x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 24,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 33,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 9,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 322,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 121,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 36,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 36,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 36,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 36,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 44,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 322,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 322,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 322,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

OBRA

Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias I e II

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias III e IV, 

localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 2842 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1787.75 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 111.50 17.98 9 

Cobertura 112.33 17.98 5 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.5x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS III e IV 

 

Página 9 de 32 
 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.73x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.64/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.64x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.16x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS III e IV 

 

Página 16 de 32 
 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.64/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.64x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.16x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.27342x10^-5 91.58x10^-3 0 91.61x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.27342x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 91.58x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 91.61x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS III e IV 

 

Página 31 de 32 
 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM POLIPROPILENO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 3,00m 9,00 pç

5,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 16,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

6,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 9,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

7,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 270,00 m

8,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

9,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ X 1,5M (DN 32) - TIGRE OU SIMILAR 9,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

10,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 52,00 pç

11,00 BUCHA DE NYLON - S6 52,00 pç

12,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 52,00 pç

13,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 52,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 29,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 34,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 9,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 270,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 36,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 36,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 36,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 36,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 44,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 270,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 270,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 270,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

4,00

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

OBRA

Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias III e IV

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias V e VI, 

localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 28.42 m 2842 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1787.75 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 111.50 17.98 9 

Cobertura 112.33 17.98 5 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 2.5x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 
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Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 
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hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.73x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 
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Rc = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.64/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.64x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIAS V e VI 

 

Página 15 de 32 
 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.16x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 
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cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 2.5x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 2.5x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
829985.53 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.64/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm =4.64x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-2 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.16x10^-2/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.27342x10^-5 91.58x10^-3 0 91.61x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.27342x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 91.58x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 91.61x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 
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Figura 11: Presilha de Latão. 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 9,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 9,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 9,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 25,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 34,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 7,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 270,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 27,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 36,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 36,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 36,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 36,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 32,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 270,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 270,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 270,00 pç

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

OBRA

Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias V e VI

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Moradia VII, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

4.80 m 19.20 m 25.82 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1318.26 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 92.72 17.82 6 

Cobertura 90.68 16.78 6 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 2.68 2.68 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 1.84x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.84x10^-7/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.66x10^-6/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.84x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.84x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818736.72 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.58/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.58x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.09x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 1.84x10^-6/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 1.84x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 1.84x10^-4/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818736.72 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.58/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.58x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-5/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.09x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  MORADIA VII 

 

Página 24 de 31 
 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.2662x10^-5 90.95x10^-3 0 909.48x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.2662x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 90.95x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 909.48x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 05/11/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 21,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 30,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 177,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 107,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 42,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 325,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 325,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 325,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul – Moradias VII

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Oficina e Escola, 

localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

7.37 m 12.20 m 30.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1188.58 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 85.60 15.30 8 

Superior 85.60 15.10 8 

Cobertura 85.59 12.21 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Superior 2.68 2.68 

Cobertura 5.48 5.48 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.55x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 3.55x10^-8/ano 

 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 
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Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 5.18x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.55x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.55x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.57/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.57x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 
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Rv = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.09x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  OFICINA E ESCOLA 

 

Página 16 de 31 
 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.55x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 
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Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.55x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.57/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.57x10^-1/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 
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CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 
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cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.09x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 
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ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.05183x10^-5 90.88x10^-3 0 908.75x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 
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R1 = 0.05183x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 90.88x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 908.75x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 
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5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 
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• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 
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- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 
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Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 
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Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  OFICINA E ESCOLA 

 

Página 31 de 31 
 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 05/11/2018 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 19,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 35,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 2,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 293,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 42,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 293,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 293,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 293,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul – OFICINA E ESCOLA

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO



 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS 
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Quadra I, Rodovia 

ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

8.47 m 16.40 m 25.57 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 2722.40 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 83.95 16.75 6 

Cobertura 83.95 16.40 6 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 5.43 5.43 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 
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Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.8x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.8x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.8x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 2.62x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.8x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.8x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.8x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818191.85 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.57/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.57x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.09x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.8x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.8x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.8x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.8x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
818191.27 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.57/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.57x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ADM.REFEITÓRIOALMOX. 

E DISTRIB. DE SERVIÇOS 

 

Página 22 de 31 
 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.09x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 
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para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ADM.REFEITÓRIOALMOX. 

E DISTRIB. DE SERVIÇOS 

 

Página 25 de 31 
 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.02616x10^-5 90.93x10^-3 0 909.35x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.02616x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 90.93x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 909.35x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 
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DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  
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- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 
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Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  ADM.REFEITÓRIOALMOX. 

E DISTRIB. DE SERVIÇOS 

 

Página 31 de 31 
 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 05/11/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 6,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 6,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 6,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 20,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 26,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 3,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 160,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 105,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 42,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 160,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 160,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 160,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Norte - UNIS Norte - QUADRA COBERTA

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

FASE:  PROJETO SPDA 

OBRA:  INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO E.S. 

LOCAL:  CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Provisória Sul – Saúde e ADM, 

localizado na Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-

300. 

 

Data da realização: 05/11/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 
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edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 

É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

7.37 m 12.20 m 30.20 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1188.58 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5.59/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 
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Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 85.60 15.30 8 

Superior 85.60 15.10 8 

Cobertura 85.59 12.21 8 

Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Superior 2.68 2.68 

Cobertura 5.48 5.48 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 
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Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 3.55x10^-8/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 3.55x10^-8/ano 

 

 

Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 

 

Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 
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Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-7/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 = 5.18x10^-7/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 
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Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.55x10^-8/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 
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Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.55x10^-5/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.57/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 80 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 80 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.57x10^-2/ano 
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Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 1x10^-4 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 
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Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-7/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 
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nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 70 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 70 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 9.09x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 
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Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 
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Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-2 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 3.55x10^-7/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 3.55x10^-3/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 
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Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 3.55x10^-4/ano 

 

Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 5.59/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
817160.35 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 4.57/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 
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Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 4.57x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-3 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 1x10^-3 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 2.24x10^-6/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24x10^-2/ano 2.24x10^-2/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 
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Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 

 

Rw = 4.47x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
5.59/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 2.24/ano 2.24/ano 
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Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 

 

Rz = 4.47x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 9.09x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 
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para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 

O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 
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O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.05183x10^-5 90.88x10^-3 0 908.75x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.05183x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 

R2 = 90.88x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 908.75x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 
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3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 

massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 
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DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  
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- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 

- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 



 ACTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Órgão  IASES 

Tipo Doc. MEM. DESC.  

Revisão 00 

Obra  SAÚDE E 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Página 29 de 31 
 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 

 

 

Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 
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Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 

 

 

Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 
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Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 
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Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 8,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 8,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 8,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 3,00m 19,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 35,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 2,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 293,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 134,00 m

3,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 24,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 32,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 32,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 32,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 32,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 42,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 293,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 293,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 293,00 pç

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul – SAÚDE e ADM

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SPDA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Endereço da Obra:  IASES – Unidade de Internação Norte - Torre de Vigilância, 

localizado na Rodovia ES-440, Regência, 29914-095, em Linhares – ES. 

 

Data da realização: 26/10/2018  

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 O presente documento tem por objetivo definir a necessidade do sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, em conformidade com as seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 5419 / 2015 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 

 ABNT NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

2.1. Introdução 

Este Projeto Executivo determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, 

visando orientar a execução dos serviços de engenharia acima descritos. Além de dimensionar 

os componentes necessários para instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para 

execução desses trabalhos. Assegurando assim, o cumprimento da qualidade, racionalidade, 

economia e segurança dos funcionários. 

2.2. Objetivo 

O Projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação 

e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da 

edificação. O projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que 

regulamentam as instalações elétricas prediais em baixa tensão (NBR5410 e NBR5419). 
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É importante ressaltar que a implementação do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas não impede a ocorrência destas. 

Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR5419, não pode assegurar a proteção 

absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, com a aplicação da NBR5419 reduz 

de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.  

O PROJETO DE SPDA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES NÃO FOI 

CONTEMPLADO NESSA ETAPA DO PROCESSO. O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ 

EXECUTADO NO PERIMETRO DESTA, FAVORECENDO UMA POSSÍVEL EXECUÇÃO DE SPDA 

NO LOCAL. ESTE DEVERÁ SEGUIR OS PADRÕES DO PROJETO ATUAL. 

2.3. Memorial de Cálculo do SPDA 

 

Dados da edificação 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) 

6.07 m 4.50 m 4.54 m 

 

A área de exposição equivalente (Ad) corresponde à área do plano da estrutura prolongada em 

todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição 

equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à 

altura da estrutura no ponto considerado. 

 

Ad = 1376.89 m² 

Dados do projeto 

Classificação da estrutura 

Nível de proteção: III 

 

Densidade de descargas atmosféricas 

Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 1.91/km² x ano 

 

Número de descidas 

Quantidade de descidas (N), em decorrência do espaçamento médio dos condutores de 

descida e do nível de proteção. 

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas 

Térreo 18.03 4.50 1 

Cobertura 18.03 4.50 1 
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Seção das cordoalhas 

Seções mínimas dos materiais utilizados no SPDA. 

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²) 

Cobre 35 35 a 50 50 

 

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção 

Com o nível de proteção definido, a NBR 5419/2015 apresenta as características do SPDA a 

serem adotadas no projeto: 

Ângulo de proteção (método Franklin) = 77º a 70º 

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) = 15 m 

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) = 45 m 

 

Anéis de cintamento 

Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura. 

Pavimento Nível (m) 
Altura em relação ao 

solo (m) 

Térreo 0.00 0.00 

Cobertura 6.07 8.62 

 

Risco de perda de vida humana (R1) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) levam 

em consideração os componentes de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e 

descargas em uma linha conectada à estrutura e próximo desta. 

 

Componente Ra (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura e fora, nas zonas até 3m ao redor dos condutores 

de descidas. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pa (probabilidade de uma descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 
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Pta (Probabilidade de uma descarga a uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de 

toque e de passo) 
1 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Pa = Pta x Pb 1x10^-1 

La (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

La = rt x Lt x (nz/nt) x (tz/8760) 1x10^-4 

 

Ra = Nd x Pa x La 

 

Ra = 6.58x10^-9/ano 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar 

danos físicos) 
1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 1 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1x10^-1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lb = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 
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Componente Ru (risco de ferimentos a seres vivos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a ferimentos aos seres vivos, causados por choque elétrico devido às 

tensões de toque e passo dentro da estrutura. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de energia 

(E) 
Linhas de telecomunicações (T) 

Ll (Comprimento da seção de linha) 1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da 

estrutura adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura 

adjacente) 
0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Ptu (Probabilidade de uma estrutura em uma linha que adentre a estrutura causar choques a seres vivos devidos a 

tensões de toque perigosas) 
1 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pu (probabilidade de uma descarga em uma linha causar ferimentos a seres vivos por choque 

elétrico) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pu = Ptu x Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lu (valores de perda na zona considerada) 

rt (Fator de redução em função do tipo da superfície do solo ou do piso) 1x10^-2 

Lt (Número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lu = rt × Lt × (nz / nt) × (tz / 8760) 1x10^-4 

 

Ru = Ru.E + Ru.T 
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Ru = [(Nl.E + Ndj.E) x Pu.E x Lu] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pu.T x Lu] 

 

Ru = 7.64x10^-8/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de energia 

(E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1 

hz (Fator aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 
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tz (Tempo, durante o qual as pessoas estão presentes na zona considerada) 8760 h/ano 

Lv = rp x rf x hz x Lf x (nz/nt) x (tz/8760) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R1 

O risco R1 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv 

 

R1 =8.3x10^-8/ano 

 

Risco de perdas de serviço ao público (R2) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de serviço ao público levam em consideração os componentes 

de risco de descargas na estrutura e próximo desta, e descargas em uma linha conectada à 

estrutura e próximo desta. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 
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rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lb = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 60 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 60 

Lc = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-6/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.5/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lm = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-2/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
1 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio) 1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento perigoso) 1 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lv = rp x rf x Lf x (nz/nt) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 
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Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.5 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lw = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-4/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de sistemas 

internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos devido a um 

evento perigoso) 
1x10^-2 

nz (Número de pessoas na zona considerada) 3 

nt (Número total de pessoas na estrutura) 3 

Lz = Lo x (nz/nt) 1x10^-2 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-2/ano 

 

Resultado de R2 

O risco R2 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R2 = 3.04x10^-2/ano 

 

Risco de perdas de patrimônio cultural (R3) - Padrão 

 

Os resultados para risco de perda de patrimônio cultural levam em consideração os 

componentes de risco de descargas na estrutura e em uma linha conectada à estrutura. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1 x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lb = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 
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Rb = 0/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram 

projetados) 
0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de 

um incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 0 

Lf (Número relativo médio típico de vítimas feridas por danos físicos devido a um evento 

perigoso) 
1 

cz (Valor do patrimônio cultural na zona considerada) (R$) 0 

ct (Valor total da edificação e conteúdo da estrutura) (R$) 10000000 

Lv = rp x rf x Lf x (cz/ct) 0 
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Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 

 

Resultado de R3 

O risco R3 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R3 = Rb + Rv 

 

R3 = 0/ano 

 

Risco de perda de valores econômicos (R4) - Padrão 

 

Os resultados para o risco de perda de valor econômico levam em consideração a avaliação da 

eficiência do custo da proteção pela comparação do custo total das perdas com ou sem as 

medidas de proteção. Neste caso, a avaliação das componentes de risco R4 devem ser feitas no 

sentido de avaliar tais custos. 

 

Componente Rb (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na estrutura) 

Componente relativo a danos físicos, causados por centelhamentos perigosos dentro da 

estrutura iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em perigo o meio 

ambiente. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pb (Probabilidade de uma descarga na estrutura causar danos físicos) 1x10^-1 

Lb (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 
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rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lb = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rb = Nd x Pb x Lb 

 

Rb = 0/ano 

 

Componente Rc (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perda de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos, 

junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nd (número de eventos perigosos para a estrutura) 

Cd (Fator de localização) 2.5x10^-1 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nd = Ng x Ad x Cd x 10^-6 6.58x10^-4/ano 

Pc (probabilidade de uma descarga na estrutura causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os 

DPS foram projetados) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pc.E = Pspd.E x Cld.E, Pc.T = Pspd.T x Cld.T 1 1 

Pc = 1 – [(1 – Pc.E) x (1 – Pc.T)] 1 

Lc (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lc = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rc = Nd x Pc x Lc 

 

Rc = 6.58x10^-5/ano 
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Componente Rm (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

estrutura) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por pulsos eletromagnéticos 

devido às descargas atmosféricas. Perdas de serviço ao público pode ocorrer em todos os casos 

junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de explosão, e hospitais 

ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo 

a vida humana. 

 

Nm (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da estrutura) 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas para a terra) 1.91/km² x ano 

Am (Área de exposição equivalente de descargas que atingem perto da 

estrutura) 
784832.65 m² 

Nm = Ng × Am × 10^-6 1.56/ano 

Pm (probabilidade de uma descarga perto da estrutura causar falha de sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Ks1 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha de uma 

estrutura) 
1 1 

Ks2 (Fator relevante à efetividade da blindagem por malha dos campos 

internos de uma estrutura) 
1 1 

Ks3 (Fator relevante às características do cabeamento interno) 1 1 

Uw (Tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido) 

(kV) 
1 1 

Ks4 (Fator relevante à tensão suportável de impulso de um sistema) 1 1 

Pms = (Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4)² 1 1 

Pm.E = Pspd.E x Pms.E, Pm.T = Pspd.T x Pms.T 1 1 

Pm = 1 – [(1 – Pm.E) x (1 – Pm.T)] 1 

Lm (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lm = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rm = Nm x Pm x Lm 

 

Rm = 1.5x10^-1/ano 

 

Componente Rv (risco de danos físicos na estrutura causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos 

perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha 

na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida, ou ao longo das linhas. 
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Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 Linhas de energia (E) Linhas de telecomunicações (T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Peb (Probabilidade em função do NP para qual os DPS foram projetados) 0.05 

Pv (probabilidade de uma descarga em uma linha causar danos físicos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pv = Peb x Pld x Cld 5x10^-2 5x10^-2 

Lv (valores de perda na zona considerada) 

rp (Fator de redução em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um 

incêndio) 
1 

rf (Fator de redução em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura) 1x10^-2 

Lf (Valor relativo médio típico de todos os valores atingidos pelos danos físicos devido a um 

evento perigoso) 
1 

ca (Valor dos animais na zona) (R$) 0 

cb (Valor da edificação relevante à zona) (R$) 0 

cc (Valor do conteúdo da zona) (R$) 0 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lv = rp x rf x Lf x ((ca+cb+cc+cs)/CT) 0 

 

Rv = Rv.E + Rv.T 

 

Rv = [(Nl.E + Ndj.E) x Pv.E x Lv] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pv.T x Lv] 

 

Rv = 0/ano 
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Componente Rw (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas na linha 

conectada) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda de vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Al (área de exposição equivalente de descargas para a terra que atingem a linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Al = 40 x Ll 40000 m² 40000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Nl (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas na linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Nl = Ng x Al x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-3/ano 7.64x10^-3/ano 

Ndj (número de eventos perigosos para uma estrutura adjacente) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Adj (Área de exposição equivalente da estrutura 

adjacente) 
0 m² 0 m² 

Cdj (Fator de localização da estrutura adjacente) 0.25 0.25 

Ndj = Ng x Adj x Cdj x Ct x 10^-6 0/ano 0/ano 

Pw (probabilidade de uma descarga em uma linha causar falha a sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS 

foram projetados) 
1 1 

Pld (Probabilidade dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e 

da tensão suportável de impulso Uw do equipamento) 
1 1 

Cld (Fator dependendo das condições de blindagem, aterramento e 

isolamento) 
1 1 

Pw = Pspd x Pld x Cld 1 1 

Lw (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lw = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rw = Rw.E + Rw.T 

 

Rw = [(Nl.E + Ndj.E) x Pw.E x Lw] + [(Nl.T + Ndj.T) x Pw.T x Lw] 
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Rw = 1.53x10^-3/ano 

 

Componente Rz (risco de falha dos sistemas internos causado por descargas perto da 

linha) 

Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por sobretensões induzidas nas 

linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Perda de serviço ao público pode ocorrer 

em todos os casos, junto com a perda da vida humana, nos casos de estruturas com risco de 

explosão, e hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam 

imediatamente colocar em perigo a vida humana. 

 

Ai (área de exposição equivalente de descargas para a terra perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ll (Comprimento da seção de 

linha) 
1000 m 1000 m 

Ai = 4000 x Ll 4000000 m² 4000000 m² 

Ng (Densidade de descargas atmosféricas 

para a terra) 
1.91/km² x ano 

Ni (Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas perto da linha) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de telecomunicações 

(T) 

Ci (Fator de instalação da linha) 1 1 

Ct (Fator do tipo de linha) 1 1 

Ce (Fator ambiental) 0.1 0.1 

Ni = Ng x Ai x Ci x Ce x Ct x 10^-6 7.64x10^-1/ano 7.64x10^-1/ano 

Pz (probabilidade de uma descarga perto da linha conectada à estrutura causar falha de 

sistemas internos) 

 
Linhas de 

energia (E) 

Linhas de 

telecomunicações (T) 

Pspd (Probabilidade em função do nível de proteção para qual os DPS foram 

projetados) 
1 1 

Pli (Probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga perto 

da linha conectada dependendo das características da linha e dos 

equipamentos) 

1 1 

Cli (Fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições da 

isolação da linha) 
1 1 

Pz = Pspd x Pli x Cli 1 1 

Lz (valores de perda na zona considerada) 

Lo (Valor relativo médio típico de todos os valores danificados pela falha de sistemas internos devido 

a um evento perigoso) 
1x10^-1 

cs (Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona) (R$) 0 

CT: custo total de perdas econômicas da estrutura (valores em $) 0 

Lz = Lo x (cs/CT) 1x10^-1 

 

Rz = Rz.E + Rz.T 

 

Rz = (Ni.E x Pz.E x Lz) + (Ni.T x Pz.T x Lz) 
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Rz = 1.53x10^-1/ano 

 

Resultado de R4 

O risco R4 é um valor relativo a uma provável perda anual média, calculado a partir da soma 

dos componentes de risco citados. 

 

 

R4 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz 

 

R4 = 3.04x10^-1/ano 

 

Avaliação do custo de perdas do valor econômico - Padrão 

 

 

Resultado das perdas de valor econômico 

As perdas de valor econômico são afetadas diretamente pelas características de cada tipo de 

perda da zona. O custo total de perdas da estrutura (CT) é o somatório dos valores estabelecidos 

para cada tipo de perda da estrutura e quando multiplicado pelo risco (R4) obtêm-se o custo 

anual de perdas (CL). 

 

 

Custo total de perdas (ct) 

O custo total de perdas (ct) é a somatória dos valores de perdas na zona, compreendendo o valor 

dos animais na zona (ca), o valor da edificação relevante à zona (cb), o valor do conteúdo da 

zona (cc) e o valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona (cs). O seu valor 

calculado é monetário. 

 

ct = ca + cb + cc + cs 

 

ct = 0 

 

Custo total de perdas da estrutura (CT) 
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O custo total de perdas da estrutura (CT) é a somatória dos valores de perdas de todas as zonas 

da estrutura. O seu valor calculado é monetário. 

 

CT = ct (z1) + ... ct (zn) 

 

CT = 0 

 

Custo anual de perdas (CL) 

O custo anual de perdas (CL) é a multiplicação entre o custo total de perdas (CT) e o risco (R4), 

na qual contribui para análise do risco econômico total da estrutura. O seu valor calculado é 

monetário. 

 

CL = CT x R4 

 

CL = 0 

 

Avaliação final do risco - Estrutura 

 

O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que 

possa ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma 

dos riscos relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os 

componentes de risco relevantes na zona. 

 

Zona R1 R2 R3 R4 

Estrutura 0.0083x10^-5 30.43x10^-3 0 304.33x10^-3 

 

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura: 

 

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) 

R1 = 0.0083x10^-5/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a norma 

NBR5419/2015, pois R < 10^-5 

 

R2: risco de perdas de serviço ao público 
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R2 = 30.43x10^-3/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA é necessária, segundo a norma NBR5419/2015, 

pois R > 10^-3 

 

R3: risco de perdas de patrimônio cultural 

R3 = 0/ano 

Status: A instalação de um sistema de SPDA não é necessária, segundo a NBR5419/2015, pois 

R <= 10^-4 

 

R4: risco de perda de valor econômico 

R4 = 304.33x10^-3/ano 

 

CT: custo total de perdas de valor econômico da estrutura (valores em $) 

CT = 0 

 

CL: custo anual de perdas (valores em $) 

CL = 0 

 

3. CONEXÃO DE MEDIÇÃO. 

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão de medição, instalada próxima do 

ponto de ligação ao eletrodo de aterramento. A conexão deve ser desmontável por meio de 

ferramenta, para efeito de medições elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada. 

 

4. CONEXÕES 

O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As 

conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, ou elétrica, conectores de 

pressão ou de compressão, rebites ou parafusos. 

5. EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de 

incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume protegido. Essa medida é obtida 

mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra 

surtos), interligando o SPDA, a armadura metálica da estrutura, as instalações metálicas, as 
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massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a 

proteger. 

6. ATERRAMENTO 

Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único 

integrado à estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades (ou seja, proteção contra 

o raio, sistemas de potência de baixa tensão e sistemas de sinal). 

Para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na terra sem causar 

sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais 

importantes que o próprio valor da resistência do mesmo. Entretanto, recomenda-se, para o caso 

de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10 Ω, como forma de reduzir 

os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. No caso de 

solo rochoso ou de alta resistividade, poderá não ser possível atingir valores próximos dos 

sugeridos. Nestes casos a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Haverá particular atenção para o cumprimento - Deverão ser obedecidas todas as 

recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora 

NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 06.07.78 (suplemento) das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos 

e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes 

e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 

de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-

18 NR-10 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão:  

• Equipamentos para proteção da cabeça; 

• Equipamentos para Proteção Auditiva; 

• Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços;  

• Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas. 

 

8.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Foi elaborado um projeto para ser montado um sistema de aterramento e de SPDA com 

a finalidade de realizar a proteção dos equipamentos e garantir a segurança dos usuários da 

edificação. 

O sistema de aterramento será montado com uma malha de aterramento interligada a 

cabos de cobre nu de secção de 50 mm², e em hastes de aço galvanizado revestidas de cobre. 

9.  RECOMENDAÇÕES  

Todos os materiais deverão ser firmemente fixados a estrutura conforme recomendação 

do fabricante. Deverá ser prevista pelo menos uma medição anual no sistema de aterramento 

preferencialmente no período de seca para se avaliar se a resistência de terra não está com valor 

superior a 10 Ohms.  

Para garantir um equilíbrio equipotencial deverão ser interligados todos os aterramentos 

existentes no local tais como: SPDA, aterramento elétrico, malha de aterramento do neutro e 

outros. 

10.  MATERIAIS   

 

Todos os materiais deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado 

e perfeito enquadramento normativo. 

Cabos  

- Os cabos deverão ser de cobre nu de secção de 35 mm² e 50 mm² especificado pela 

ABNT. 

- As conexões entre os cabos e hastes deverão ser efetuadas através de conector em bronze 

estanhado para um cabo 16-70 mm² com grampo U (Fig.2). 

Hastes  

- As hastes deverão ser de 5/8’’ x 2,4 m - alta camada (Fig. 1). 

 

Diversos 

- Abraçadeira Aço Galvanizado Tipo “D” com Cunha Ø 1” (Fig.3). 

- Eletroduto PVC Ø 1” Barra 3m (Fig.4). 

- Parafuso Autoperfurante Sextavado com vedação Ø 1/4”x7/8” (Fig.5). 

- Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta - Ø 300x400mm (Fig.6). 

- Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm (Fig.7). 
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- Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1“(Fig.8.). 

- Conector Tipo Split-Bolt 35mm² - Acabamento Natural (Fig.9). 

- Selante em Poliuretano (PU) Flexível - 360G (Fig.10). 

- Presilha em Latão - Furo Ø 5mm – Para Cabos de Cobre 35-50mm² (Fig.11). 

- Caixa de Equipotencialização com 09 Terminais para Uso Interno e Externo - 

380x320x175mm (Fig.12). 

 

10.1. Descrição com imagem dos materiais a serem utilizados na execução do 

projeto de aterramento 

 

Figura 1: Hastes de cobre de 5/8’’ x 2,4m, (alta camada). 

 

 

Figura 2: Conector cabo-haste em bronze estanhado. 

 

 

Figura 3: Abraçadeira Aço Galv. Tipo “D”. 
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Figura 4: Eletroduto PVC Ø 1” Barra 1,5m 

 

 

Figura 5: Parafuso Autoperfurante Sextavado. 

 

 

Figura 6: Caixa de Inspeção Tipo Solo em Polipropileno Preta. 

 

 

Figura 7: Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido. 
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Figura 8: Caixa de Inspeção Polipropileno Suspensa 1. 1/2" . 

 

 

Figura 9: Conector Tipo Split-Bolt 35mm². 

 

 

Figura 10: Selante em Poliuretano Flexível. 

 

 

Figura 11: Presilha de Latão. 
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__________________________________________ 

Eng.º Thiago Mengatti 

Engenheiro Eletricista 

CREA-MT: 027989 

Data: 26/10/2018 

 



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 12,00 pç

2,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 24,00 pç

3,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 36,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

4,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 12,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

5,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 222,00 m

6,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 138,00 m

7,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 18,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

8,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 24,00 pç

9,00 BUCHA DE NYLON - S6 24,00 pç

10,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 24,00 pç

11,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 24,00 pç

12,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 144,00 pç

13,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 96,00 pç

14,00 BUCHA DE NYLON - S8 96,00 pç

15,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 96,00 pç

Lista de Materiais

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - 6 Guaritas

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" 130,00 pç

2,00 Caixa de inspeção - POLIPROPILENO - Ø300x300mm 121,00 pç

3,00 TAMPA REFORÇADA COM ESCOTILHA EM FERRO FUNDIDO Ø300MM 121,00 pç

4,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 375,00 pç

5,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 505,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação vertical 79,00 pç

2,00 Captor Franklin - H=300mm - 01 descida (c/ mastro simples 3m x Ø 1″ 1,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 16mm² 110,00 m

2,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² 3.703,00 m

3,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 2.127,00 m

4,00 Eletroduto em PVC Rígido preto Ø 1″ - TIGRE OU SIMILAR 201,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 PARAFUSO PHILIPS GALVAN. CAB. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 713,00 pç

2,00 BUCHA DE NYLON - S6 713,00 pç

3,00 ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4" 713,00 pç

4,00 ABRAÇADEIRA AÇO GALV. TIPO "D" COM CUNHA - Ø1" 713,00 pç

5,00 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT 35MM² – ACABAMENTO NATURAL 896,00 pç

6,00 PRESILHA EM LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE 35 – 50MM² 3.620,00 pç

7,00 BUCHA DE NYLON - S8 3.802,00 pç

8,00 Parafuso R. Soberba M6 x 50mm (INOX) 3.802,00 pç

9,00 Conector para cabo de cobre nu e cercado 3.802,00 pç

10,00 Arame liso galvanizado 10,00 kg

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - UNIP Sul

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Libano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral



Tipo:

Titulo:

Endereço:

Cliente:

Nº Descrição Quantidade Unidade

1,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 2,40m 11,00 pç

2,00 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO 16-70MM² COM GRAMPO U 22,00 pç

Nº Descrição Quantidade Unidade

3,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 16mm² 110,00 m

4,00 Cabo de cobre Nú - 7 fios - 50mm² 75,00 m

Nº Descrição Quantidade Unidade

5,00 Arame liso galvanizado 10,00 kg

6,00 Conector entre cabo nu e tela 95,00 pç

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

SPDA - Condutores

ACESSÓRIOS - Uso geral

OBRA
Pública

Unidade de Internação Provisória Sul - Alambrado e cercas

Rodovia ES-482 - Fazenda Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-300

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
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Ofício: 29/2020 
 

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020 

 
Att. 
IASES 
Melissa e Marcelo 

 
 
Ref.: SOLICITAÇÃO – MENSAGEM ELETRONICA – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SPDA 
 
 

A empresa Actus Empreendimentos vem respeitosamente à presença de V.Sa. encaminhar retorno da 
solicitação encaminhada via mensagem eletrônica na data de 17/11/2020, tendo os apontamentos abaixo cita-
dos 

 

1º CSE 
  

a) ES.IASE.CSE.PROJSPDA.ALOJPM.MEMDESCeCALC.PEX.REV00 (Projeto, não tem lista de materi-
ais) 
Ractus: o referido arquivo vou encaminhado via impressa e no cd – mídia digital a Fiscalização, reen-
viaremos o mesmo para fins de sanar a divergência em vossos arquivos 
ES.IASE.CSE.PROJSPDA.DEPRESIDUOSeALOJPM.LISTMAT.PEX.REV00 

  
b) ES.IASE.CSE.PROJSPDA.GERAL.LISTAMAT.PEX.REV00 (Lista de materiais, não tem projeto) 

Ractus: a Lista Geral não necessita de memorial descrito ou cálculo (projeto) tendo que compreende a 
junção das listagens, esta foi uma solicitação da Fiscalização na referida época de elaboração de apre-
sentar a lista geral de material. 

 
c) ES.IASE.CSE.PROJSPDA.IMPLANTAÇÃO.LISTAMAT.PEX.REV00  (Lista de materiais, não tem proje-

to) 
Ractus: Quando iniciamos um projeto se faz de praxe a toda planta tem a plantação geral da edifica-
ção assim daremos como atendido tendo eu a mesmo se apresenta meramente em caráter informativo 
da edificação. 

  
2º CACHOEIRO 

  
a) ES.IASE.UNIPUNISCACH.PROJSPDA.CERCAeALAMBRADO.LISTAMAT.PEX.REV00  (Lista de ma-

teriais, não tem projeto) 
Ractus: sendo providenciado o envio do memorial descritivo 
 

b) ES.IASE.UNIPUNISCACH.PROJSPDA.LISTAMAT.PEX.REV00  (Lista de materiais, não tem projeto) 
Ractus: a Lista Geral não necessita de memorial descrito ou cálculo (projeto) tendo que compreende a 
junção das listagens, esta foi uma solicitação da Fiscalização na referida época de elaboração de apre-
sentar a lista geral de material. 
 

  
3º LINHARES  

  
a) ES.IASE.UNISeUNIP.PROJSPDA.CERCAeALAMB.LISTAMAT.PEX.REV00  (Lista de materiais, não 

tem projeto) 
Ractus: sendo providenciado o envio do memorial descritivo 

 
b) ES.IASE.UNISeUNIP.PROJSPDA.LISTAGERAL.PEX.REV00  (Lista de materiais, não tem projeto) 

Ractus: a Lista Geral não necessita de memorial descrito ou cálculo (projeto) tendo que compreende a 
junção das listagens, esta foi uma solicitação da Fiscalização na referida época de elaboração de apre-
sentar a lista geral de material. 

 
c) ES.IASE.UNIP.PROJSPDA.AUDITORIO.MEMDESCeCALC.PEX.REV00  (Projeto, não tem lista de ma-

teriais / UNIP) 
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Ractus: ocorreu erro de digitação não temos unip, no complexo conforme poderá ser constatado através da 

planta de implantação temos somente uma edificação com o nome auditório, assim considere a lista de ma-

teriais, memoriais e projetos sendo o ES.IASE.UNIS.PROJSPDA.AUDITORIO.PEX.REV00 
 

d) ES.IASE.UNIS.PROJSPDA.AUDITORIO.LISTAMAT.PEX.REV00-00  ( Lista de materiais, não tem pro-
jeto / UNIS) 
Ractus: ocorreu erro de digitação não temos unip, no complexo conforme poderá ser constatado através da 

planta de implantação temos somente uma edificação com o nome auditório, assim considere a lista de ma-

teriais, memoriais e projetos sendo o ES.IASE.UNIS.PROJSPDA.AUDITORIO.PEX.REV00 
 

  
4º UNIMETRO 

  
a) ES.IASE.UNIMETRO.PROJSPDA.ALAMBRADO.LISTAMATE.PEX.REV00  (Lista de materiais, não 

tem projeto) 
Ractus: sendo providenciado o envio do memorial descritivo 
 

b) ES.IASE.UNIMETRO.PROJSPDA.GERAL.LISTAMAT.PEX.REV00  (Lista de materiais, não tem proje-
to) 
Ractus: a Lista Geral não necessita de memorial descrito ou cálculo (projeto) tendo que compreende a 
junção das listagens, esta foi uma solicitação da Fiscalização na referida época de elaboração de apre-
sentar a lista geral de material. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tatiana Helena Durante 
Administradora 
Actus Empreendimentos  


