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1. OBJETIVO 

O presente memorial descreve as diretrizes adotadas e os cálculos realizados, 
para determinar a necessidade de proteção contra descargas atmosféricas, o 
nível de proteção e a malha de aterramento necessária no projeto executivo do 
Terminal de Passageiros (TPS)  e as interfaces com as demais áreas das 
construidas do Aeroporto Internacional Pinto Martins localizado no município de 
Fortaleza no estado do Ceará. 

 

2. NORMAS A OBSERVAR 

Tabela 1 - Normas 

NBR 5419 
Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas – 

Procedimento  

NBR 6524 
Fios e Cabos de Cobre Nú meio duro com ou sem Cobertura 

Protetora para Instalações Aéreas 

NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão (até 1kV) 

NBR 14039 Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 

NBR 5349 Cabos de Cobre Nú para fins Elétricos 

NBR 13571 Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios - Especificação 

 

Normas Estrangeiras / Internacionais: 

 NEC – National Electric Code 

 ANSI – American /national Standard Institute 

 IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers 

 NFPA – National Fire Protection Association 

 NEMA – National Electrical Manufactures Association 

 IEC International Eletrotechnical Commission 

 ISO – International Organization for Standardization 

2.1.  NORMAS DE REFERÊNCIA – SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento 
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 NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas – 
Procedimento 

 NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade – Norma 
Regulamentadora elaborada pelo Ministério de Estado do Trabalho e 
Emprego 

3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

3.1.  CÁLCULOS DO SPDA 

3.1.1.  Fontes Informativas 

Catálogos: Termotécnica; Paraklin. 

Norma: ABNT - NBR 5419 

 

3.1.2.  Formulário 

Para desenvolvimento do estudo, foram utilizadas as fórmulas a seguir 
relacionadas, de acordo com a NBR 5419. 

Ng = 0,04 x Td1,25      [por km²/ano] 

N = Ng x Ae x 10-6     [por ano] 

Ae = C.L + 2C.h + 2L.h + h²   [m²] 

Ndc = N x Fator A x Fator B x Fator C x Fator D x Fator E 

 

3.1.3.  Simbologia 

Ng = densidade de descargas atmosféricas para a terra por km² por ano. 

Td = número de dias de trovoadas por ano, obtido de mapas isoceráunicos. 

N = frequência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre uma 
estrutura. 

Ae = área de exposição equivalente, em m². 

C = comprimento da estrutura do prédio em estudo, em metro. 

L = largura da estrutura do prédio em estudo, em metro. 
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h = altura da estrutura do prédio em estudo, em metro. 

Ndc = frequência provável de descargas atmosféricas sobre uma estrutura 
após aplicados os fatores de ponderação. 

Fator A = fator de ponderação que leva em consideração o tipo de ocupação 
da estrutura. 

Fator B = fator de ponderação que leva em consideração o tipo de construção 
da estrutura. 

Fator C = fator de ponderação que leva em consideração o conteúdo da 
estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosféricas. 

Fator D = fator de ponderação que leva em consideração a localização da 
estrutura. 

Fator E = fator de ponderação que leva em consideração a topografia da 
região. 

 

3.1.4.  Desenvolvimento 

A seguir são apresentados os valores considerados para as fórmulas descritas 
no item 3.1.3, bem como os resultados nas edificações avaliadas. 

 

3.1.4.1. Cálculo da Densidade de Descargas Atmosféricas para a terra 
(Ng): 

O Aeroporto de Fortaleza está localizado no Estado do Ceará foi considerado 
para esta área 20 dias de trovoadas por ano (Td). O valor foi baseado na figura 
B.1 da NBR 5419. 

Td = 20 

Ng = 0,04 x Td1,25      [por km²/ano] 

Ng = 0,04 x 201,25 = 1,6918 [por km²/ano] 

 

3.1.4.2. Fatores de Ponderação para Cálculo (NBR-5419): 

A seguir são apresentados os valores dos Fatores de Ponderação (conforme 
NBR-5419) para utilização nos cálculos da frequência anual admissível de 
danos para as diversas edificações. 
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Fator A = 1,3 

Fator B = 0,8 

Fator C = 1,7 

Fator D = 1,0 

Fator E = 0,3 

 

3.1.4.3. Cálculo da frequência provável de descargas atmosféricas no 
prédio do TPS, após aplicados os fatores de ponderação: 

L = 660,00 m. 

C = 137,00 m. 

h = 35,00 m. 

 Ae = C.L + 2C.h + 2L.h + h² 

Ae = 137×660 + 2×137×35 + 2×660×35 + ×35² 

Ae = 150.058,45 m². 

 N = Ng x Ae x 10-6     [por ano] 

N = 1,6918 x 150058,45 x 10-6      

N =  253868,89 x 10-6  [por ano] 

 Ndc = N x Fator A x Fator B x Fator C x Fator D x Fator E 

Ndc = 253868,89 x 10-6 x 1,3 x 0,8 x 1,7 x 1,0 x 0,3 

Ndc = 134,7 x 10-3 

 

3.1.5.  Análise dos Resultados 

Segundo a NBR 5419, a necessidade de proteção é definida pelas condições: 

a) se Ndc  10-3 , a estrutura requer um SPDA; 

b) se 10-3  > Nc > 10-5 , a conveniência de um SPDA deve ser decidida 
por acordo entre projetista e usuário; 
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c) se Ndc  10-5 , a estrutura dispensa um SPDA. 

 

3.1.6.  Conclusão: 

O TPS requer o uso de sistema de proteção contra descargas atmosféricas.  

Como o TPS atual (lote 1) possui um sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas será interligado o sistema desenvolvido no lote 2 tornando o 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas uniforme para todo o 
edificio. 

 

3.2.  DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA ATMOSFÉRICO PARA OS 
CÁLCULOS DO SPDA DO TPS 

O método de proteção adotado foi o método da “Gaiola de Faraday”. 

De acordo com a tabela B.6 da NBR 5419, a classificação das estruturas 
analisadas sugere nível de proteção II (nível médio de proteção). 

Como a estrutura a proteger possui cobertura metálica, usaremos as telhas 
metálicas como captores naturais, visto que sua espessura é igual ou superior 
a 0,5mm e as demais recomendações constantes do item 5.1.1.4.2 da NBR 
5419 estão atendidos. 

De acordo com a tabela 4 da norma ABNT NBR-5419/ 2005 a espessura 
mínima para utilizar telha metálica como captor natural é de 0,5 mm e neste 
caso com espessura de 1 mm o material é definido como PPF, ou seja, pode 
ocorrer perfuração, porém com baixa ocorrência de furos por raios justifica a 
utilização da telha como captor.  

Segue abaixo os detalhes das telhas: 

Cobertura de telha zipada simples em alumínio, com largura de 400mm, altura 
de 65mm e espessura de 1mm, com acabamento em pintura a pó, 
eletrostática, anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003) nas duas faces, conforme 
indicado em projeto. Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. 

Cobertura Termo-Isolante de telha zipada em alumínio, com largura de 400mm, 
altura de 65mm e espessura de 1mm, lã de isolamento em feltro de lã de rocha 
com espessura de 50mm e densidade de 32 Kgf/m³ e barreira de vapor em 
polietileno com espessura de 0,15mm, telhas inferiores em bandejas de 
alumínio pintado na face visível, nas mesmas dimensões da telha superior. A 
telha utilizada será zipada em alumínio, com acabamento em pintura a pó, 
eletrostática, anti-reflexiva na cor branca (RAL 9003), no local conforme 
indicado em projeto. Referência: Bemo do Brasil ou equivalente técnico. 
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3.2.1.  Determinação da malha captora do TPS 

O (Ncm) número de condutores da malha pode ser determinado para qualquer 
dimensão da malha pela seguinte equação: 

1
Dco

Dm
Ncm

 

Dm = dimensão da área plana da malha captora no sentido da largura e do 
comprimento, em metro 

Dco = distância máxima entre os condutores (Tab. 1 da NBR 5419 → Dco= 10) 

OBS: Como a própria cobertura metálica será a malha captora, não serão 
lançados cabos pára-raios na cobertura. 

 

3.2.2.  Número de condutores de descidas do TPS: 

O número de condutores de descida será definido pela seguinte equação: 

Dcd

Pco
Ncd 

 

Ncd = número de condutores de descidas 

Pco = perímetro da construção em metro 

Dcd = distância média entre os condutores de descidas  

(Tab. 2 da NBR 5419 – Dcd = 15m) 

Desta forma, para o TPS, temos: 

107
15

1600
Ncd  

Ou seja, são necessárias no mínimo 107 descidas para atendimento da NBR 
5419. 

No entanto, para aumento da confiabilidade de todo este sistema do TPS, o 
projeto adotou o critério de utilizar todos os pilares que chegam até as 
coberturas como potenciais descidas, totalizando 157 descidas do sistema de 
SPDA. 
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3.2.3.  Seção dos cabos da malha captora da cobertura e dos cabos de 
descidas: 

De acordo com a tabela 3 da NBR 5419, a seção mínima para a malha captora 
executada em cabos de cobre é 35mm². 

Ainda de acordo com a tabela 3 da NBR 5419, a seção mínima para os 
condutores de descida executados em cabos de aço galvanizado a quente ou 
embutido em concreto é 50mm², no entanto no edificio serão utilizados como 
condutores de descida, vergalhão de aço galvanizado 3/8”, com seção 
equivalente ao cabo de 70mm². 

O SPDA deverá receber inspeção durante a implantação e conforme item 6 da 
norma ABNT NBR-5419/ 2005 

 

3.2.4.  Calculo do sistema de pára-raios adotado na caixa de água 

Foi instalada um pára-raios tipo franklin para que possa proteger a área de 
antes e caixa de água. Conforme podemos verificar nos calculo abaixo 
podemos assegurar que a solução adotada consegue atingir seus objetivos. 

h = 11,5 

α = 77º - conforme tabela de tipo de edfício 

Temos uma área de 12 metros de diametro e a haste está instalada no 
perimetro do circulo, assim sendo a área de cobertura deve ter um raio mínimo 
de 12 metros, portanto: 

Tg α = raio / h » 4,33 = r / 11,5 » r = 4,33*11,5 » r = 49m 

Conforme podemos verificar que r > 12m, portanto podemos qualificar que a 
instalação atende a necessidades. 

3.3.  CÁLCULO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO 

Catálogos: Termotécnica; Paraklin. 

Norma: ABNT - NBR 5419 

Livro: Aterramento Elétrico – 3ª Edição. Autores: Geraldo Kindermann e Jorge 
Mário Campagnolo 
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3.3.1.  Parâmetros Gerais da Malha 

Corrente de Curto-Circuito Fase-Terra 

Para o desenvolvimento dos cálculos da seção mínima dos condutores foi 
adotado a corrente de curto-circuito simétrica entre fase e terra (Icft) fornecido 
pela concessionária COELCE. 

Sccft = 600 MVA 

Icft = 5 kA 

Tempo de duração da falha. 

Tempo = 4 s (adotado no projeto básico e mantido no projeto executivo) 

(NT-004 COELCE pede mínimo 3 s); 

Resistividade aparente do solo 

Para o desenvolvimento dos cálculos de resistência de aterramento da malha 
foi adotado a Resistividade Aparente (ρa) do solo do terminal de passageiros 
existente assumida em Projeto Básico: 

a = 300 .m 

Resistência total máxima admitida para a malha conforme norma NBR 5419. 

Rt = 10  

Condutor da malha. 

Secção 70 mm² 

Profundidade da malha. Hm = 0,60 m 

 

3.3.2.  Seção mínima do condutor 

A seção mínima do condutor é determinada em função da corrente de curto-
circuito e do seu tempo de duração, para cada tipo de junção dos condutores 
da malha. 

A Tabela 8.5.1 do livro “Aterramento Elétrico” fornece o valor unitário da seção 
mínima do condutor de cobre em função do tipo de junção. 

A seção mínima do condutor da malha de aterramento é: 

Sc = K x Icft, onde: 
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Sc = Seção mínima do condutor da malha de aterramento; 

K = Coeficiente determinado de acordo com a Tabela 1, em função do tempo 
de duração do curto-circuito e do tipo de junção dos condutores da malha; 

Icft = Corrente de curto-circuito. 

Tabela 8.5.1 – “Aterramento Elétrico – Geraldo Kindermann e Jorge Mário 
Campagnolo” 

Capacidade do Condutor de Cobre em mm²/kA 

Tempo  de 
Defeito(s) 

Condutor 97% Cu 

Solda 
Exotérmica 

Solda 
Convencional 

Juntas 
Cavilhadas 

0,5 2,44 3,20 4,05 

1 3,45 4,51 5,78 

4 6,84 9,07 11,50 

30 18,74 24,83 31,52 

 

Dados: 

Junção = Solda Exotérmica; 

Tempo = 4 s (NT-004 COELCE pede mínimo 3 s); 

Icft = 5 kA; 

K = 6,84 mm². 

Formula: 

Sc = K x Icft 

Sc = 6,84mm²/kAx 5kA 

Sc = 34,2 mm² (calculado) 

Sc = 70 mm² (adotado) 
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3.3.3.  Arquitetura da Malha 

Conforme feito para o calculo do SPDA, seguiremos o mesmo modelo que será 
fazer os calculo do Lote2 considerando estar interligado com o Lote 1, assim 
obtendo uma malha única que irá reaproveitar o sistema do Lote 1já executado 
e tornar a malha única.  

Lote 1 

Cm = 270,0 m (comprimento da malha principal no subsolo) 

Lm = 64,0 m (largura da malha principal no subsolo) 

Cabos cm = 5 (nº de cabos no sentido do comprimento da malha) 

Cabos lm = 18 (nº de cabos no sentido da largura da malha) 

Lote 2 

Cm = 390,0 m (comprimento da malha principal no subsolo) 

Lm = 38,0 m (largura da malha principal no subsolo) 

Cabos cm = 3 (nº de cabos no sentido do comprimento da malha) 

Cabos lm = 8 (nº de cabos no sentido da largura da malha) 

Para o comprimento total da malha ainda foi considerado o somatório dos 
comprimentos da malha de aterramento do pavimento térreo.  

O valor de Lcm = 3.976 m. 

 

3.3.4.  Cálculo da Resistência da Malha 

Foram considerados os seguintes parâmetros: 

r → raio do círculo equivalente à área da malha 

Lcm → comprimento total da malha incluindo outros prédios e/ou pavimentos 
(em metro) 

S → área da malha (em m²)  

a → resistividade aparente do solo (em .m) 

Lh → comprimento da haste de terra (em metro) → 3 metros 

Dh → diâmetro da haste de terra (em metro) → 0,01905 metro 
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Nh → quantidade de hastes de terra (eletrodo vertical)  

Ln → Logarítimo Neperiano 

Cálculo da resistência da malha correspondente aos condutores horizontais 
(Rmc). 

)(
.4


Lcmr

R
aa

MC


  

 754,0
3976

300

56,1104

300

x
RMC   




4224064660xS
r  115,95m 

 

Cálculo da resistência de 1 eletrodo vertical (R1e). 

)(
.4

..2
1 










Dh

Lh
Ln

Lh
R

a

E




  











01905,0

34

3..2

300
1

x
Ln

x
R E


 102,58  

 

Cálculo da resistência de n eletrodos verticais (RNH). 

RNH  = Nh . R1E ()    

RNH = 473 * 102,58 = 48.520,34   

Cálculo da resistência mútua dos cabos e eletrodos verticais (RMU). 









 12

Lcm
1

.

2.Lcm

.

a
RMU K

S
K

LhNh
Ln

Lcm



( 









 14

64660

3976
9743,0

3473

3976 x 2

3976.

300
RMU

xx
Ln

x
() =  0,4220  

Onde: 

K1 = 1,4125 – 0,0425. Rel = 1,4125 – 0,0425 x 10,31 = 0,9743 
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K2 = 5,49 – 0,1443. Rel = 5,49 – 0,1443 x 10,31 = 4 

31,10
64

660
R 

Lm

Cm
el  

Onde: 

Cm → comprimento da malha de terra (em metro) 

Lm → largura da malha de terra (em metro) 

Cálculo estimado da resistência total da malha (Rtm). 

754,0
4220,0234,48520754,0

²4220,034,48520754,0

2

².










x

x

RRR

RRR
R

MUNHMC

MUNHMC

TM  () 

Rtm = 0,754  

Rtm = 0,754  ≤ 10  → OK. 

 

3.3.5.   Subestações: 

Os calculos abaixo irão demonstrar os valores para a subestação do TPS Lote 
2, os valores serão de resultado final da malha serão aplicados também nas 
subestações das concessionárias. Segue abaixo o método de cálculo, formulas 
e referencias. 

Subestação Concessionarias - Lote 2 

Cm = 30,0 m (comprimento da malha principal no subsolo) 

Lm = 21,0 m (largura da malha principal no subsolo) 

Cabos cm = 11 (nº de cabos no sentido do comprimento da malha) 

Cabos lm = 8 (nº de cabos no sentido da largura da malha) 

O valor de Lcm = 498 m. 

Cálculo da resistência da malha correspondente aos condutores horizontais 
resulta em:  

Lcmr
R

aa

MC




.4  () = 5,90  
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S
r 

(m) = 14,16 m 

Cálculo da resistência de 1 eletrodo vertical (R1e). 











Dh

Lh
Ln

Lh
R

a

E

.4

..2
1





 () =  102,59  

Cálculo da resistência de n eletrodos verticais resulta em: 

RNH  = Nh . R1E ()    

RNH = 45 * 102,59 = 4.616,60  

Cálculo da resistência mútua dos cabos e eletrodos verticais resulta em:  









 12

Lcm
1

.

2.Lcm

.

a
RMU K

S
K

LhNh
Ln

Lcm



    Rmu = 4,70  

Cálculo estimado da resistência total da malha (Rtm). 

MUNHMC

MUNHMC

TM

RRR

RRR
R

2

².






  Rtm = 5,90 Ω ≤ 10Ω 

Rtm = 5,90 Ω ≤ 10Ω portanto concluímos que o sistema calculado para a 
subestação atende a norma.   

Como o cálculo atende a subestação do TPS, iremos propor a instalação da 
mesma malha para as subestações das concessionárias. 

 

3.3.6.  Validação da Tensão de toque e Tensão de passo. 

Para que possamos implementar a malha de forma segura para as pessoas 
que transitam no aeroporto, se faz necessário validar as condições de tensão 
de passo e tensão de toque, para isso segue o fomulário e simbologia, de 
apoio para os cálculos: 

t = Tempo de contato com o Ichoque = 4s 

Rch = Resistencia do corpo humano 1.000  

Rc = Resistência de contato que pode ser considerada igual a 3ρs 
(resistividade superficial do solo), de acordo com a recomendação da IEEE-80 

hs = 0,60 m concreto  
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Valores dos potenciais máximos admissíveis: 

  

Cs(hs,k) = 0,60847 

 

K = - 0,999 

ρa = 300 - solo 

ρs = 10.000.000 – concreto 

 Vtoque max = 529.424,21  

 

Projeto inicial para o espaçamento 

ea = eb = 3m 

a = 21m     b = 30m  

Na = (a/ea) + 1 = 8 

Nb = (b/eb) + 1 = 11 

Lmalha = (a*Na) + (b*Nb) = 498m 

N haste = 24 

L haste = 3 

Ltotal = Lmalha + (Nhaste * Lhaste) = 570m 

 - Cálculo da resistência da malha: 

Rmalha = ρa * ((( 1/Ltotal) + (1/√20*Amalha)) * (1 + 1/(1+h√20*Amalha))) 

Amalha = 21 * 30 = 630 m2 

Rmalha =  5,613  

Imalha = 5.000 A – Fornecido pela Coelce 

Para que possamos validar a tensão de toque deve ser atendido a regra 
abaixo: 

                                   V toque malha ≤ V toque máximo 
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                                      5,613 * 5000 ≤ 529.424,21 

                                          28.067,10 ≤ 529.424,21 

Analisando os dados acima concluímos que conseguimos a Vtoque está 
atendido, pois está dentro do aceitável. 

- Calculo para o potencial da malha no defeito 

hm = 0,60 m 

e = 3,0 m 

d = 0,009441 para o cabo de 70mm 

N = 9,38 Ki = 2,27 Kii = 1,00 Kh = 1,26 

 

Km = 0,565 

 

Vmalha = 3.309,30 

                  V toque malha no defeito ≤ V toque máximo 

                                             3.309,30 ≤ 529.424,21 

Analisando os dados acima concluímos que conseguimos a V toque malha no 
defeito está atendido, pois está dentro do aceitável. 

- Calculo para potencial de passo na periferia da malha 

Nmax = 11,00 ki = 2,548  e = 3 

 

Kp =  0,4596 

 

VpsM = 3.024,25 
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Vpasso máximo = 2.117.522,85 

 

VpsM ≤ Vpasso máximo 

         3.024,25 ≤ 2.117.522,85 

 

Analisando os dados acima concluímos que conseguimos a VpsM está 
atendido, pois está dentro do aceitável. 

3.3.7.  Conclusão: 

 

Aeroporto lote 1 + lote 2 → Rtm = 0,75  ≤ 10  → OK. 

Subestações → Rtm = 5,90 Ω ≤ 10Ω → OK. 

V toque malha ≤ V toque máximo →  28.067,10 ≤ 529.424,21 → OK. 

V toque malha no defeito ≤ V toque máximo →  3.309,30 ≤ 529.424,21→ OK. 

VpsM ≤ Vpasso máximo →  3.024,25 ≤ 2.117.522,85 → OK. 

 

Conforme podemos verificar os cálculos e nas regras acima verificamos que os 
valores são aceitáveis, mesmo adotando-se um valor alto de resistividade do 

solo (300 .m), concluímos que no Aeroporto de Fortaleza não haverá 
problemas no sistema de aterramento, assim sendo adotaremos o conceito de 
interligar os sistemas de aterramento entre os lotes 1 e 2 com as implantação 
das malhas calculadas. 


