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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2018 
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

com dispositivo de ionização não radioativo. 

 
1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer orientações quanto à utilização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas com 
dispositivo de ionização não radioativo. 

2. APLICAÇÃO 

2.1 Esta Orientação Técnica aplica-se a todas as edificações onde  é exigido o sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA), de acordo com as tabelas de exigências do anexo A da NT-01/2017 – 
Procedimentos Administrativos. 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás; 
3.2 Norma Técnica 01/2017 – Procedimentos Administrativos; 
3.3 Norma Técnica 30/2014 – sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 
3.4 NBR 5419: 2015 – Proteção contra descargas atmosféricas; 
3.5 Norma Portuguesa (NP) 4426 – Proteção contra descargas atmosféricas – Sistemas com dispositivo de 
ionização (SPDI); 
 

4. ORIENTAÇÕES 

4.1 Considerando que a utilização do sistema de proteção  contra descargas atmosféricas com dispositivo de 
ionização (SPDI) não radioativo não interfere nos parâmetros de segurança estabelecidos pela NT 40/2014 – 
Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas; 

4.2  Considerando que a NBR -5419: 2015 não trás nenhuma restrição quanto a utilização do SPDI; 

4.3 Considerando o previsto no § 1º do artigo 4º da Lei 15.802/06, combinado com o item 10.7 da Norma Técnica 
n. 01 do CBMGO; 

4.4 Considerando que a Norma Portuguesa NP 4426, em seu item 3.7 garante que o sistema irá conduzir a 
corrente oriunda da descarga atmosférica para a terra com uma proteção estatisticamente eficaz; 

4.5 Considerando que a metodologia de dimensionamento do sistema irá diferir apenas pela substituição do 
captor tipo Franklin pelo captor PDI (proteção contra descargas atmosféricas com dispositivo de ionização), 
também conhecido como prevectron; 

4.6 Diante das considerações supramencionadas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás resolve que é 
permitida a utilização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas com dispositivo de ionização, não 
radioativos, desde que os parâmetros de segurança da NT-40/2014 sejam observados, bem como os parâmetros 
de dimensionamento do sistema estejam de acordo com a NBR 5419: 2015. 
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