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Como proteger uma Minirrede Rural?

As minirredes rurais autônomas, apesar de não estarem sujeitas as
sobretensões transitórias oriundas da conexão com a rede elétrica da
concessionária, devem usar o mesmo conceito de proteção de uma
instalação com rede elétrica tradicional, considerando-se as seguintes
particularidades da instalação:

>>> Edificações com SPDA – Descargas diretas e indiretas

>>> Edificações sem SPDA – Descargas indiretas



Como proteger uma Minirrede Rural?

VALE LEMBRAR QUE:VALE LEMBRAR QUE:

• O SPDA tem o papel de proteger a EDIFICAÇÃO;

• A proteção da INSTALAÇÃO ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS é o papel

dos DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS).



O queO que éé umum DPS?DPS?

Dispositivo de Proteção contra Surtos

É um dispositivo destinado a limitar sobretensões
transitórias e desviar correntes de surto.

[ABNT NBR IEC 61643-1:2007]



Os Dispositivos de Proteção contra Surtos da FINDER podem ser equipados com
dois tipos de componentes de proteção: Varistor ou Centelhador, podendo ter
variantes com as duas tecnologias combinadas.

TECNOLOGIA DOS

DISPOSITIVOS DE PROTEÇAO CONTRA SURTOS



DistDistúúrbios em sistemas elrbios em sistemas eléétricostricos

SobretensãoSobretensão
transittransitóóriaria

SobretensãoSobretensão
temporaltemporal

O DPS atua somente neste distO DPS atua somente neste distúúrbiorbio

Onde o DPS atua?



Qual a causa deste tipo de distQual a causa deste tipo de distúúrbio numa instalarbio numa instalaçção rural?ão rural?

Sobretensão transitória nas Minirredes

As sobretensões transitórias são geradas através dos campos magnéticos
propagados quando há a incidência de raios que por sua vez induzem esses
distúrbios transitórios na instalação e em seus componentes.



1º - Verificar as zonas de proteção da instalação

2º - Verificar qual é a suportabilidade a impulso dos componentes da instalação

3º - Selecionar o DPS de acordo com o nível de proteção

3 Passos para especificar um DPS
em uma Minirrede Rural



1°Passo para Instalações sem SPDA

Para as edificações sem proteção contra raios (SPDA), é de suma importância levar-se em
consideração que as sobretensões no inversor podem causar danos expressivos. Nesses casos
é importante que o dimensionamento da proteção através da instalação de Dispositivos de
Proteção contra Surtos considere todos os condutores ligados ao inversor que é um dos
dispositivos mais sensíveis as sobretensões transitórias. O DPS para corrente contínua
(circuito de proteção de até 1000VDC) são ideais devido a máxima tensão em vazio dos
painéis solares.

Nossos produtos trabalham nestas zonas



Nossos produtos trabalham nestas zonas

Para as edificações com proteção contra raios (SPDA), pode-se impedir a incidência direta de
um raio através da proteção do pára raios, contudo, a grande energia envolvida produz um
elevado campo magnético que por consequência induz sobretensões nos componentes da
instalação. Neste caso é preciso especial atenção ao inversor e toda a proteção prevista deve
levar em consideração todo o cabeamento do inversor.

1°Passo para Instalações com SPDA



2º - Suportabilidade a impulso

2°Passo



3º - Nível de proteção

Durante a ocorrência de um surto elétrico, o DPS limita a
tensão transitória do surto elétrico a uma tensão chamada
nível de proteção (Up) ou tensão residual (clamping).

protegidooEquipamentVU aparelhodoimpulsoP 

3°Passo



Esquema simplificado de uma instalação FV

Esquema simplificado de uma
instalação fotovoltaica situada sobre
uma edificação sem Pára raios,
protegida pelo lado DC com DPS com
UOC STC = 420V e pelo lado AC com
um DPS específico para instalações
com topologia TT.



Produtos para instalação antes do inversor

Lado DC



Esquemas de Conexão



Esquema de Conexão 1 Esquema de Conexão 2 Esquema de Conexão 3

Classe I + II – descargas diretas e indiretas
Aplicações conforme NBR 5410

Versão monopolar



Esquema de Conexão 1 Esquema de Conexão 2 Esquema de Conexão 3

Esquema de conexão 1:

Geralmente utilizado no quadro principal de alimentação ou em quadros de comando
que estão em campo ou com aterramentos distintos.

Esquemas de conexão 2 e 3:

Geralmente são utilizados em quadros auxiliares ou secundários de alimentação.

Configurações padrões conforme NBR 5410
Classe II – Descargas indiretas



Todos os modelos
disponíveis são do tipo

Plugável

Todos os modelos
possuem Sinalização

remota

Configurações teratpolares

Configurações tripolares

Configurações bipolares

Monopolar

Classe II – Descargas indiretas



DPS classe III – Proteção pontual

Diferenciais:Diferenciais:

- Sinalização sonora no final da vida útil

- Instalação embutida (pode ser instalado dentro da tomada)



CONTATO AUXILIAR

Há no mercado modelos de DPS que possuem um contato auxiliar do tipo
reversível (NA/NF) para sinalização remota do estado do Varistor, podendo ser
usado para acionar uma sinalização luminosa, audível ou algum dispositivo de
gerenciamento remoto.



SINALIZAÇÃO LOCAL

Exemplo de sinalização na janela frontal na
cor verde indicando que o varistor está OK
e a na cor vermelha indicando a
necessidade de substituição do módulo.



Fusível de Back-up – Instalar ou não?

A proteção contra curto-circuitos para o DPS é fornecida pelos dispositivos de
proteção de sobrecorrente (tipo fusível gL / gG) normalmente indicado pelo
fabricante do DPS. Porém, se os dispositivos de proteção de sobrecorrente da
instalação (F1) tiver um valor igual ou inferior ao máximo recomendado na
classificação para o fusível de Back-up, F2 pode ser desprezado.

Se F1 > 160 A, F2 = 160 A

Se F1 ≤ 160 A, F2 pode ser desprezado



ASPECTOS NORMATIVOS...



Onde são previstos os ensaios dos DPSOnde são previstos os ensaios dos DPS

•A norma ABNT NBR IEC
61643-1:2007 determina
todos os padrões de
desempenho, testes e
parâmetros de especificação
de um DPS.



•ABNT NBR 5410:2004 –
Instalações elétricas de
baixa tensão – é a norma
que determina os requisitos
de instalação dos DPS.

Onde são previstos os dispositivosOnde são previstos os dispositivos
eleléétricostricos



NR-10

Segurança em

instalações e

serviços com

eletricidade

NRNR--10 tem for10 tem forçça de lei!a de lei!

•A norma NBR 5410:2004 possui requisitos e diretrizes que
garantem a segurança das instalações e dos seus usuários;
•A norma NBR 5410:2004 possui caráter apenas orientativo, porém
são regulamentados pela Norma Regulamentadora NR-10, do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
•Toda e qualquer atividade realizada em sistemas elétricos devem
seguir os padrões regulamentados pela NR-10.

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_10.pdf



Requisitos de uso de DPSRequisitos de uso de DPS –– NBR 5410NBR 5410



Mapa de curvas isocerâunicas
Fonte: NBR 5419:2001



http://www.inpe.br/webelat/homepage/
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