
CHECK-LIST DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) – RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO 
 
 

Para assinalar a condição do item na edificação ou área de risco, tem-se as definições abaixo: 
 

“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL 
 
 
VERSÃO 1.0 

CHECK-LIST DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
RENOVAÇÃO 

Item Requisitos para Vistoria C NC NA 

1 Verificar no formulário de segurança contra incêndio e pânico da 
edificação ou área de risco do projeto técnico aprovado se a exigência 
do SPDA consta como medida de segurança obrigatória; 

   

2 Documentação  
Nota: A ART/RRT e o Laudo de Continuidade Elétrica do SPDA só deverão ser cobrados em 

uma das situações abaixo: 

a) Periodicidade máxima a cada 05 anos; ou 

b) Anualmente para as ocupações F-5, F-6, F-7, G-3, H-2, H-3, L-1, L-2, L-3 e M-2; 

   

6.1 Conferir se o profissional ou empresa responsável pela emissão da 
ART/RRT e Laudo está cadastrada e habilitada na Gerência de Normas 
e Cadastro (GNC) para realizar a instalação; 

   

 ART/RRT do SPDA    

6.2 Recolher a ART/RRT de instalação do SPDA;    

6.3 Conferir na ART/RRT do SPDA se os dados da edificação vistoriada 
conferem com os dados mencionados no documento;  

   

6.4 Exigir que toda a ART/RRT possua no campo “Observações” a seguinte 
descrição: “Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 
executado conforme ABNT NBR 5419:2015. 

   

6.5 Conferir a autenticidade da ART/RRT mediante assinatura do 
Responsável Técnico (RT); 

   

 Laudo de Continuidade Elétrica do SPDA    

6.6 Exigir o Laudo de Continuidade Elétrica do SPDA devidamente 
preenchido com todas as informações solicitadas; 

   

6.7 Aceitar o Laudo de Continuidade Elétrica do SPDA somente quando os 
itens 6.1 e 6.2 da equipotencialização estiverem marcados na opção 
“SIM”; 

   

6.8 Aceitar Laudo de Continuidade Elétrica do SPDA somente quando o 
item 7.2 da continuidade elétrica estiverem marcados na opção “SIM”; 

   

 Notas Fiscais    

6.9 Recolher as notas fiscais dos componentes da SPDA (captores, cabos, 
fitas, conectores, etc) e anexar no PSCIP; 

   

 
 
 
 
 
 


