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EFEITOS DOS RAIOS EM 

SERES VIVOS
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EFEITOS DOS RAIOS EM 

SERES VIVOS

CORRENTES INDUZIDAS



ANÁLISE

Para as seguintes situações:

• Permanência na praia, em clubes e eventos (Shows, Festas ao ar livre...);

• Em área de estacionamento;

• Em canteiros de obra;

• No pátio de um aeroporto dirigindo-se ao avião.

Poderemos considerar que as prescrições da NBR 5419 (slides 2 e 3) promovem a 

melhor proteção contra descargas atmosféricas atualmente existente?

→



ANÁLISE

Segundo a o texto apresentado a proteção oferecida para áreas abertas exige a definição, muitas 

vezes a instalação, de estruturas auxiliares (postes, torres, etc.) para que se possa aplicar os 

conceitos existentes na NBR 5419. Isto significa aumento de custo na proteção.



ANÁLISE

1- Define (cria) a estrutura para instalar o SPDA;

2- Estuda e instala o SPDA externo (natural ou não natural);

3- Estuda e instala o SPDA interno

4- Estuda necessidade e aplica medidas adicionais para 
proteção contra tensões de toque e passo

0,5 m

1 m

SS



ANÁLISE

Teremos:

• Impacto direto → ok, (SPDA externo); 

• Lideres ascendentes → ok, (SPDA externo);

• Centelhamento → ok, (SPDA Interno);

• Tensões de toque e passo → ok, (SPDA externo e interno);

• Correntes induzidas → ?? (SPDA externo e interno + MPS serão suficientes?);

NP



ANÁLISE
Teremos:

• Correntes induzidas → Solução ??



ANÁLISE



SOLUÇÃO POSSÍVEL

A NBR 16785 normaliza proteção complementar à NBR 5419:

• SATE – Sistema de alerta de tempestades elétricas;

Sistema composto por equipamento de detecção mais 

analisador de campo elétrico e magnético, além de 

comunicaçãode alerta com o usuário.

• Complementarmente deve ser realizada análise do local para a 

criação de procedimentos personalizados de segurança.



CONCLUSÃO

NBR 5419 + NBR 16785

Proteção aumentada, com características mais abrangentes e relação 

custo x benefício (proteção) melhorada!

SPDA + SATE


