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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa aborda em caráter de revisão bibliográfica, a 
importância da implantação do aterramento elétrico e sistemas de proteção em 
sistemas de geração de energia solar. Como um aterramento elétrico bem elaborado 
ajuda a proteger tanto os seres vivos, quanto os equipamentos em sua área de 
abrangência. Além de, apresentar os métodos e os tipos de aterramento e as 
normas regentes desse tipo de instalação elétrica. Para a construção e seguimento 
desse trabalho foram utilizados como instrumento de apoio, materiais já publicados 
sobre o assunto como artigos, livros, revistas, monografias e material acessível na 
internet.  Considerando o que foi apresentado na totalidade desse trabalho, pôde ser 
constatado que é de suma importância o aterramento e as proteções para o pleno 
funcionamento do sistema elétrico fotovoltaico, no que diz respeito à segurança e 
bem estar de todos os envolvidos, desde que sejam seguidas as especificações 
previamente normatizadas.  
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ABSTRACT 

This research deals with the importance of the implementation of electrical grounding 
and protection systems in solar energy generation systems. How a well-crafted 
electrical grounding helps protect both living beings and equipment in their area of 
coverage. In addition, present the methods and types of grounding and the rules 
governing this type of electrical installation. For the construction and follow-up of this 
work, materials already published on the subject, such as articles, books, magazines, 
monographs and material accessible on the internet were used as support tools. 
Considering what has been presented in the whole of this work, it could be verified 
that the grounding and protections for the full operation of the photovoltaic electric 
system, with respect to the safety and well-being of all involved, are of paramount 
importance, provided that they are followed specifications. 
 
 
 

 

Key-words:  Solar;     Energy;     Grounding;      Protection;      Rules. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo vem sofrendo um aumento na demanda por energia elétrica, e com 

isso também, uma forte pressão por parte da sociedade e de órgãos de caráter 

ambiental por novas fontes de energias limpa e que não causem grande abalo ao 

meio ambiente, diferentes fontes de geração de energia, vem ganhando, mais e 

mais, destaque no sistema elétrico dos grandes países que consomem energia 

elétrica, e dentre esses países, o Brasil. Uma opção que corresponde às exigências 

da sociedade de forma unanime em que o foco é um mundo sustentável, é a Energia 

Fotovoltaica. Essa energia pode ser aproveitada de maneiras diversas, seja em 

baixa ou larga proporção. O sistema de energia solar, ou fotovoltaico, pode operar 

de maneira independente seja em edifícios e residências de consumidores que 

assim escolherem esse sistema, ou também estar conectado diretamente à rede de 

distribuição elétrica. Apesar disso, mesmo com a versatilidade da implantação do 

sistema de energia solar ou fotovoltaico, que faz uso de avançada tecnologia, os 

grandes custos, na grande maioria das vezes, dificultam sua utilização de maneira 

extensa. 

Com a grande popularidade que os sistemas fotovoltaicos tem ganhado nos 

últimos anos, muitas pessoas vem se tornando adeptas à essa tecnologia, porém 

poucas são as que se preocupam com a instalação de um sistema de aterramento e 

proteção eficiente e bem dimensionados. Este trabalho tem como intuito demonstrar 

o quão importante é um sistema de aterramento e proteção para uma instalação de 

sistema fotovoltaico, pois uma boa instalação é o ponto chave para garantir a 

segurança de pessoas e equipamentos em uma área ou região energizada 

eletricamente. Desta maneira, esse trabalho busca orientar de forma clara uma 

pessoa comum e até um profissional do ramo da elétrica que não tenha uma 

formação especializada, a maneira ideal e correta a realizar um bom sistema de 

proteção e aterramento elétrico, e quais as devidas cautelas que deverão ser 

executadas na falta ou falha desse sistema. 

Então, como proteger e aterrar corretamente de forma segura e eficaz os 

Sistemas de Energia Fotovoltaica que são tão procurados por diversos brasileiros 

em busca de uma energia limpa e renovável, evitando o risco de choques elétricos, 

danos a equipamentos e incêndios? 
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Objetivo geral: Demonstrar a instalação do aterramento elétrico no sistema 

fotovoltaico, como forma preventiva, a fim de assegurar o bem estar e segurança 

dos profissionais e equipamentos. 

Objetivos específicos: 

• Demonstrar a importância do aterramento e proteção do sistema 

fotovoltaico. 

• Determinar os métodos de aterramento e sistemas de proteção. 

• Demonstrar as normas e artigos que regem sistemas fotovoltaicos. 

Para elaboração desse trabalho, foi aplicada a pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida com base em materiais já publicados, tal como outras monografias, 

livros, Normas Técnicas, materiais concedidos na internet e dissertações de 

mestrado. Esse trabalho está fundamentado no estudo dos meios de aterramento e 

sistemas de proteção em uma instalação de um sistema de energia solar, 

respaldado em informações e documentos de registros bibliográficos variados e no 

estudo dos dados apurados com o objetivo de esclarecer os fundamentos 

apresentados nesse trabalho. 
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1 O ATERRAMENTO E PROTEÇÃO NO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Nas instalações elétricas, de maneira geral, constantemente é preocupação 

em assegurar o bom funcionamento de todos os equipamentos, e isso não poderia 

ser diferente em instalações elétricas de sistemas fotovoltaicos. 

Este trabalho busca elencar os principais tópicos para um melhor 

entendimento do assunto. 

 

1.1 O ATERRAMENTO ELÉTRICO 

 

Por definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), o 

aterramento é um sistema empregado a fim de evitar a falta de equilíbrio na tensão 

elétrica de uma instalação, excluir as fugas de energia, e impedir o choque elétrico 

pelo contato humano ou animal com a parte metálica (carcaça) de algum 

equipamento ou dispositivo com imperfeição ou defeito em seu isolamento. 

Conforme mostra a Figura 1. 

 

            Figura 1 – Ilustração de um sistema de aterramento 

 

              Fonte: O Setor Elétrico (2014) 

 

Há dois modelos de aterramento primordiais em qualquer sistema elétrico: O 

aterramento dos equipamentos (ou aterramento de proteção) e o aterramento do 

sistema (ou funcional), de acordo com a ABNT (2004). 
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Segundo a ABNT (2004), o aterramento funcional, funciona quando um dos 

condutores do circuito elétrico, o condutor aterrado, está ligado ao sistema de 

aterramento de proteção bem como à terra. Já o responsável por fazer a conexão 

entre o condutor aterrado e o sistema de aterramento de proteção é o Jumper de 

ligação do sistema, e apenas um dentre esses está irrefutavelmente em cada um 

dos sistemas elétricos isolados. 

O sistema fotovoltaico, ou de energia solar, é estabelecido como aterrado 

sempre que um dos condutores do circuito de corrente continua, de polaridade 

positiva ou negativa, estiver conectado ao sistema de aterramento e por 

consequentemente estiver ligado à terra. 

O aterramento dos sistemas de energia fotovoltaica engloba tudo o que diz 

respeito aos elementos condutores desprotegidos do sistema, as estruturas 

metálicas dos painéis e o sistema de geração de potência, e as células que 

compõem as partes energizadas do sistema. Esse tipo de aterramento pode ser 

entendido na Figura 2. 

 

           Figura 2 – Aterramento do sistema fotovoltaico 

 

              Fonte: Sua Energia Solar (2017) 

 

Considerando os longos períodos em que alguns elementos de um sistema 

fotovoltaico estarão suscetíveis a adversidades, é necessário um aterramento 

exclusivo nos mesmos, conforme demonstrado na Figura 3, para proporcionar uma 

segurança melhor. Tanto a carcaça que estrutura os painéis, quanto todo elemento 
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de metal deste deverá ser aterrado, além do circuito do arranjo do sistema 

fotovoltaico. 

 

            Figura 3 – Aterramento de proteção de um sistema fotovoltaico 

 

              Fonte: O Sol (2016) 

 

1.1.1 Definições gerais de um aterramento 

 

Logo a seguir, serão apontadas algumas definições que são essenciais, 

dentre elas, algumas diretamente retiradas da National Electrical Code (NEC), norma 

essa que serve como modelo para a inserção de uma planta elétrica de maneira 

segura para pessoas e patrimônios de riscos elétricos, e é publicada pela National 

Fire Protection Association (NFPA), e tem como intuito de possibilitar uma melhor 

compreensão do trabalho aqui apresentado. 

 

• Condutor aterrado 

É o condutor do circuito que está conectado diretamente ao sistema de 

aterramento de proteção e que por sua vez está conectado à terra. 
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• Jumper de ligação do sistema 

É a conexão correspondente entre o condutor aterrado e o condutor de 

aterramento dos equipamentos, conforme mostrado na Figura 4. 

 

            Figura 4 – Jumper de ligação do sistema 

 

              Fonte: Alibaba (2017) 

 

• Condutor de aterramento dos equipamentos / aterramento de proteção 

É o condutor que tem como responsabilidade estabelecer um percurso 

condutivo que faça a conexão entre si mesmo e os elementos 

metálicos dos equipamentos que estão desprovidos de proteção e 

costumeiramente não transportam corrente elétrica. 

 

• Dispositivo de proteção de falta de terra 

São os dispositivos que na ocorrência de uma falha ou curto-circuito, 

operam de um determinado modo com a finalidade de prevenir avarias 

a equipamentos e indivíduos, como por exemplo, relés, disjuntores, 

fusíveis, etc. Como pode ser visualizado na Figura 5. 
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            Figura 5 – Dispositivos de proteção de falta de terra 

 

              Fonte: Portal Eletricista (2014) 

 

• Sistema elétrico isolado 

É o sistema do qual, o condutor aterrado está separado dos condutores 

aterrados da fonte de energia ou de demais sistemas. 

 

• Eletrodo de aterramento 

É um condutor de metal ou um aglomerado de condutores, como o 

mostrado na Figura 6, ligado uns aos outros e que estão em contato 

diretamente com o solo. 

 

            Figura 6 – Eletrodo de aterramento 

 

              Fonte: Fox Vision (2017) 
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• Condutor do eletrodo de aterramento ou condutor de ligação 

É o condutor que tem como aplicação, conectar o material a ser 

aterrado ao eletrodo de aterramento ou interliga dois ou mais eletrodos 

de aterramento, conforme Figura 7. 

 

            Figura 7 – Condutor do eletrodo de aterramento 

 

              Fonte: Portal Eletricista (2014) 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DO ATERRAMENTO E SISTEMA DE PROTEÇÃO 

  

Um aterramento ou um sistema de proteção mal instalado ou até a falta de 

um desses elementos, pode ocasionar não só a danos a seres-vivos e ao meio-

ambiente, como também pode promover danos materiais, como a queima de 

equipamentos (WILES, 2012), uma vez que esses mesmos equipamentos utilizados 

na instalação de um sistema fotovoltaico, são sensíveis e não são tão acessíveis, 

pelo o contrário, os custos de uma instalação de um sistema de energia solar no 

Brasil ainda são considerados elevados, por isso é preciso assegurar a proteção 

contra falhas (curto-circuito) que provocam avarias nos equipamentos e descargas 

atmosféricas já que estão sujeitos ao clima de forma contínua, conforme 

demonstrado na Figura 8, e mais suscetíveis a esses fenômenos.  
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            Figura 8 – Componente de um sistema FV expostos ao clima 

 

              Fonte: Gaspar (2015) 

 

Como já mencionado, a instalação e a compra dos equipamentos não saí por 

um preço tão acessível, pois o mercado ainda não dispõe de uma variada mão-de-

obra para instalação e manutenção dos equipamentos de um sistema de energia 

solar. Esses mesmos equipamentos além de sensíveis e frágeis, são vendidos ou 

fornecidos em um kit, não incluso na a mão-de-obra da instalação. 

Um sistema fotovoltaico, ou de geração de energia solar apresenta quatro 

elementos constituintes elementares, e são os painéis solares, os controladores de 

carga, os inversores e as baterias. Abaixo segue uma breve explanação sobre cada 

um dos elementos aqui citados: 

 

• Painéis solares  

Tem a função de coração do sistema, são eles que irão levar a energia 

ao sistema, ou fazendo uma analogia ao coração, quem irá bombear 

essa energia para o sistema. A quantidade ou o dimensionamento dos 

painéis em um sistema irá variar de acordo com a necessidade de 

energia. Os painéis são os dispositivos encarregados em converter 

energia solar em energia elétrica. Um painel solar consiste na 

composição de células fotovoltaicas, que tem como propriedade a 

sensibilidade de gerar eletricidade em duas camadas opostas, partir da 
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absorção de energia solar (POZZEBOM, 2013). Na Figura 9, a 

estrutura de um painel solar pode ser visualizada. 

 

           Figura 9 – Estrutura de um painel solar 

 

             Fonte: Portal Solar (2017) 

 

• Controladores de carga  

Os controladores, como o mostrado na Figura 10, atuam como válvulas 

para o sistema fotovoltaico. São utilizados a fim de evitar e prevenir 

sobrecargas ou descargas demasiadas na bateria, prolongando assim 

a vida útil e o funcionamento da mesma. 

 

           Figura 10 – Controlador de carga 

 

              Fonte: Portal Energia (2015) 
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• Inversores  

Conforme apresentado na figura 11, os inversores são dispositivos 

eletrônicos encarregados por converter os 12 V de corrente contínua 

das baterias em 110 V ou 220 V de corrente alternada, ou em outro 

valor de tensão que for desejado (PINHO e GALDINO, 2014, p.216), 

eles funcionam como o cérebro do sistema. Em situações onde o 

sistema for conectado á rede (Grid-tie), eles também são encarregados 

pela sincronia com a rede elétrica da concessionária. 

 

           Figura 11 – Inversor de um sistema fotovoltaico 

 

             Fonte: Life of Sysadmin (2014) 

 

• Baterias  

Tem a função de armazenar energia elétrica, elas são apresentadas 

conforme a figura 12, com o propósito de que o sistema possa 

funcionar e ser utilizado quando não ocorrer à incidência de raios 

solares. Funcionam como pulmões do sistema. 
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           Figura 12 – Bateria para armazenamento de energia elétrica 

 

             Fonte: Portal Solar (2017) 

 

Uma observação, é que em sistema isolados, também chamados de Off-grid, 

é indispensável o uso de baterias e controladores de carga, já em sistemas Grid-tie, 

que são aqueles conectados à rede elétrica, funcionam somente como os painéis e 

inversores, sem a necessidade de baterias e controladores, pois não necessitam 

armazenar energia elétrica. 

 

Neste capítulo foi abordada a importância da instalação de um aterramento 

elétrico em um sistema fotovoltaico, juntamente com as principais definições e os 

componentes de uma planta de geração de energia solar. O capítulo a seguir irá 

tratar das principais normas regulamentadoras que regem toda a instalação de um 

aterramento e proteção do sistema fotovoltaico.  
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2 NORMAS E ARTIGOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FV 

 

Wiles (2012) diz que, anteriormente à edição de 2005, a NEC obrigava que 

qualquer sistema fotovoltaico, sem exceção, tivessem um de seus condutores do 

circuito de corrente contínua (CC) conectado à terra sempre que a tensão máxima 

do sistema fotovoltaico, atingisse valores superiores a 50 Volts. Entretanto, 

alterações feitas, possibilitaram o não aterramento dos sistemas que obedecessem a 

certos requisitos. Essa alteração admitiu a utilização de inversores de frequência 

ligados à rede elétrica sem que tivessem transformadores internos, auxiliando na 

diminuição dos custos e no crescimento da eficiência global. 

 

2.1 NORMA UL 1741 

 

A Underwriters Laboratories (UL), norma 1741, define que a conexão entre o 

condutor do circuito de corrente contínua e o sistema de aterramento, em um 

sistema fotovoltaico, seja feita normalmente pelo meio de um dispositivo de proteção 

de falta de terra interno aos inversores de frequência ligados à rede, dessa maneira, 

esse equipamento opera como um jumper de ligação do sistema. A presença desse 

jumper de ligação exige, segundo a norma UL Standard 1741, que  os inversores de 

frequência possuam terminais explicitamente identificados e marcados para a 

ligação do eletrodo de aterramento, conforme figura 13. 

 

            Figura 13 – Terminal do eletrodo de aterramento 

 

              Fonte: Wiles (2009, p.12) 
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Também é exigido pela UL 1741, que a entrada em corrente contínua (CC) e 

a saída em corrente alternada (CA) nos inversores de frequência disponham 

terminais, fios ou outras condições para receber condutores de aterramento de 

equipamentos. (WILES, 2012) 

 Estas condições de conexão de aterramento estabelece que cada inversor de 

frequência possua pelo menos três terminais livres e acessíveis, e que eles estejam 

eletricamente conectados entre si, simultaneamente com o corpo (carcaça) do 

inversor de frequência, isso em um barramento específico no próprio inversor 

(WILES, 2009), conforme é mostrado na Figura 14. 

 

            Figura 14 – Terminais do inversor 

 

             Fonte: Assaife (2013) 

 

Lamentavelmente, algumas agências certificadoras ou listagens, e alguns 

fabricantes estão autorizando que inversores de frequência que não possuam 

algumas das condições atendidas alcancem o mercado. Alguns outros países que 

possuem normas e modelos diferentes de países regidos pela UL ou NEC admitem 

inversores de frequência sem que esse possua um terminal de eletrodo de 

aterramento. 
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2.2 ARTIGO 690.47 (C)  

 

 A conexão correta de um inversor de frequência conectado a rede de energia 

elétrica é primordial para um desempenho seguro, de longo prazo e de 

confiabilidade do sistema fotovoltaico por completo. O aterramento adequado do 

inversor de frequência irá diminuir as chances de choque elétrico e avarias a 

começar pelas correntes de curto-circuito. Segundo Wiles (2012), mesmo que 

complexo, é importante entender e empregar os requisitos da Seção 690.47 (C) da 

NEC, quando se tratar de conexões de aterramento nos inversores de frequência. 

Com o decorrer do tempo, nos anos de 2005, 2008 e 2011, houve mudanças 

significativas na NEC, no artigo que concerne os procedimentos de aterramento. A 

mais simples de se compreende é a NEC 2011, pois engloba os três procedimentos 

que diz respeito à conexão do condutor do eletrodo de aterramento. (WILES, 2012, 

p.14). Graças a sua importância o artigo aqui exposto será abreviado e explorado a 

seguir. 

 

2.2.1 Requisitos para aterramento de sistemas com CA e CC  

 

Para sistemas elétricos fotovoltaicos que possuam circuitos de corrente 

contínua e alternada e que não possuam conexão direta entre o condutor de cada 

circuito, precisam ter um sistema de aterramento no de corrente contínua. O sistema 

de corrente contínua (CC) de conexão á terra deverá estar ligado ao sistema de 

corrente alternada (CA) de aterramento por meio de um dos procedimentos a seguir 

– (1), (2), (3): 

Esta seção aplicar-se-á apenas na região de corrente contínua (CC). Para 

sistemas ligados à rede de energia elétrica, as instalações de aterramento existentes 

atuam como o sistema de aterramento de corrente alternada. 

(1) Um eletrodo de aterramento deverá ser instalado do lado de corrente 

contínua e deverá estar ligado diretamente no lado de corrente alternada. 

O cabo condutor do eletrodo de aterramento CC ou as ligações para o 

eletrodo CA não deverão ser utilizados como um substituto de nenhum 

condutor do aterramento de proteção estabelecido no lado CA. 
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(2) Um cabo condutor do eletrodo de aterramento do lado CC de tamanho 

adequado deverá sair do terminal estabelecido do eletrodo de 

aterramento no inversor de frequência e ser conectado ao eletrodo de 

aterramento CA. No caso de um eletrodo de aterramento não estiver com 

fácil acesso, o cabo condutor do eletrodo de aterramento CC deverá ser 

ligado ao cabo conector do eletrodo de aterramento CA. Esse cabo 

condutor do eletrodo de aterramento CC não deverá ser utilizado como 

substituto de qualquer condutor de aterramento de proteção estabelecido 

no lado CA. 

 

Para um melhor esclarecimento, a Figura 15 demonstra os dois primeiros 

procedimentos. 

 

           Figura 15 – Procedimentos 1 e 2 

 

             Fonte: Wiles (2012) 

 

(3) Nesse procedimento, o cabo condutor CC do eletrodo de aterramento 

estará associado com o cabo condutor CA de aterramento de proteção. O 

cabo condutor, que não poderá estar com nenhum tipo de emenda, 

deverá partir do terminal do condutor do eletrodo de aterramento disposto 

no inversor de frequência, cruzar o circuito de corrente alternada e ser 
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ligado à barra de aterramento do lado CA, conforme pode ser visto na 

Figura 16. 

 

          Figura 16 – Procedimento 3 

 

           Fonte: Wiles (2012) 

 

A escolha e preferência de cada um dos procedimentos listados 

anteriormente ficam a critério e bom senso do instalador, entretanto, cada 

procedimento dispõe de vantagens e desvantagens um em relação ao outro, de 

acordo com a explicação a seguir: 

 

• Procedimento 1 

A vantagem desse procedimento é que ele direciona surtos que foram 

causados por raios que atingem o gerador fotovoltaico e picos de 

corrente de maneira mais direta a terra. No entanto, visto que se faz 

necessário um cabo condutor entre o novo eletrodo de aterramento CC 

e o eletrodo de aterramento CA, o tamanho, o percurso e o custo do 

condutor deverão ser considerados (ASSAIFE, 2013). 

 

• Procedimento 2 

No procedimento 2, são usados menos componentes em relação ao 

primeiro procedimento, por isso possui menor custo, além de que 
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também direciona os surtos para a terra sem que o mesmo se 

aproxime dos equipamentos do lado CA. (ASSAIFE, 2013). 

 

• Procedimento 3 

Como esse procedimento associa o cabo condutor CA do aterramento 

dos equipamentos com o cabo condutor CC do eletrodo de 

aterramento, no orçamento geral há uma grande economia de cobre. 

Porém, seja qual for o surto no módulo, esse surto será direcionado 

imediatamente para os equipamentos de serviço e haverá maiores 

chances que entre no sistema de fiação local do que quando os cabos 

condutores são direcionados diretamente para a terra. (ASSAIFE, 

2013). 

 

2.3 ARTIGO 640.47 (D) 

 

Essa foi uma sessão da NEC de 2008 em que compreendia as questões 

relativas à corrente de pico causada por raios nos geradores fotovoltaicos, porem 

com alguns pontos pouco esclarecidos. 

A diminuição dos surtos de energia não é exatamente uma questão de 

segurança, esse artigo foi retirado da edição da NEC 2011. A ideia básica era que 

todos os arranjos de sistemas fotovoltaicos instalados no solo possuíssem um cabo 

condutor de aterramento partindo das carcaças metálicas dos painéis, e 

direcionadas da maneira mais rápida para a terra, e isso seria similar aos eletrodos 

auxiliares opcionais, autorizados no artigo 250.54 também da NEC, os quais não tem 

necessidade de estar conectado a outro eletrodo de aterramento qualquer. Esse e 

artigo ainda se encontra disponível para aqueles que têm intenção de aumentar a 

longevidade da vida útil do sistema por meio de procedimentos de redução de 

surtos. (WILES, 2012, p.16). 

 

2.4 SISTEMAS NÃO ATERRADOS 

 

Quando uma instalação fotovoltaica atende algumas condições encontradas 

no artigo 690.35 da NEC, não irá precisar de um aterramento funcional, aquele 
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aterramento em que um dos cabos condutores do sistema elétrico é aterrado, entra 

em ação as proteções de sobre corrente e dispositivos de desconexões em todos os 

cabos condutores do circuito; proteção de falta de terra em todo o sistema; 

inversores próprios para esse uso; etiquetas de advertências auxiliares. Essas 

opções permitem que inversores de frequência sejam utilizados sem a necessidade 

de transformadores, que não isolam a parte CC da CA, e sem terminais para ligação 

do cabo condutor do eletrodo de aterramento de corrente contínua, o que cortaria 

despesas certamente. (WILES, 2012, p.17). 

Entretanto, equivocadas interpretações da norma UL 1741 feitas pela 

Nationally Recognized Testing Laboratories (NRLT) e vários outros fabricantes, 

fizeram que inversores de frequência isolados, fossem dispostos no mercado 

possuindo ainda seus terminais do eletrodo. A NEC subentende, em determinado 

trecho, a sua obrigação. Perante essa situação, vale destacar que, em sistemas não 

aterrados, a utilização de condutores do eletrodo de aterramento, a princípio, não 

resultaria em nenhum tipo de avaria, com exceção de uma elevação do custo. 

(WILES, 2012, p.17) 

Segundo Assaife (2013), neste modelo de sistema, o cabo do condutor de 

proteção ou do aterramento dos equipamentos do lado de corrente contínua estará 

conectado ao cabo condutor de proteção do lado de corrente alternada, 

desconsiderando a obrigação de implantar um eletrodo de aterramento no lado de 

corrente contínua. Porém, uma vez mais a NEC não deixa de maneira concisa como 

agir perante tal circunstancia.  

Este capítulo abordou de maneira ampla as principais normas e 

regulamentações que regem a instalação dos sistemas de proteção e aterramento 

elétrico numa sistema de geração de energia solar. O capítulo seguinte tratará do 

assunto de proteção à falta de terra, onde englobarão as definições, os dispositivos 

e dimensionamentos. 
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3 PROTEÇÃO À FALTA DE TERRA 

 

Alguns sistemas elétricos estão desprotegidos aos efeitos de descargas 

elétricas provenientes de raios e a curto-circuito, que dão origem a altas correntes, e 

em consequência, os riscos de incêndio e de avarias aos aparelhos elétricos e 

humanos, aumentam. Com o objetivo de reduzir essa ameaça, dispositivos de 

proteção à falta de terra são instalados nesses sistemas, e em sistemas fotovoltaicos 

há certas características que necessitam ser bem verificadas. 

  

3.1 FALTAS À TERRA 

 

Em sistemas fotovoltaicos, uma falta à terra pode ocorrer quando qualquer 

condutor do circuito chegar a ter contato com o cabo condutor de proteção ou uma  

superfície que esteja aterrada (ASSAIFE, 2013). No Quadro 1 é apresentado as 

possíveis formas de contato entre as partes componentes do sistema. Em cada linha 

o (1) está em contato com (2). 

 

Quadro 1 – Contatos entre as partes do sistema 

 (1) (2) 

A Condutor aterrado Condutor de proteção 

B Condutor aterrado Superfície aterrada 

C Condutor não aterrado Condutor de proteção 

D Condutor não aterrado Superfície aterrada 

Fonte: Assaife, (2013). 

 

O Quadro 1 ajuda a entender melhor que quando ocorre uma falta à terra, ao 

menos uma das partes compreendida está aterrada, por essa a razão do nome falta 

à terra. Será analisado adiante, em qualquer um dos casos (A, B, C, D), a corrente 

de falta deverá percorrer o jumper de ligação do sistema, particularidade  que será 

fundamental a seguir. 

Através da avaliação dos cenários B, onde o condutor aterrado está em 

contato com uma superfície aterrada, e D, onde o condutor não aterrado está em 
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contato com uma superfície aterrada, ficará demonstrado que toda corrente de falta 

passa pelo jumper de ligação e quais as rotas percorridas por ela. (ASSAIFE, 2013) 

Vale ressaltar, conforme a Figura 17 exemplifica, que na grande maioria dos 

sistemas fotovoltaicos, o condutor que está aterrado é o condutor negativo e, por 

conclusão, o condutor não aterrado é o positivo. 

 

         Figura 17 – Correntes de curto-circuito 

 

           Fonte: Wiles (2012) 

 

Quando acontece o curto-circuito entre o cabo condutor não aterrado e a 

superfície (carcaça) metálica do módulo, cenário D, apresentado na cor vermelha, a 

corrente de curto percorre os condutores de proteção e passa pelo jumper de 

ligação.  

Agora quando o curto-circuito acontece entre o cabo condutor negativo 

aterrado, e o conduite de metal, cenário B, a corrente avista dois percursos paralelos 

para regressar a fonte geradora. Um percurso é pelo próprio conduite de metal e o 

outro percurso seria passando pelo jumper de ligação e o cabo condutor de 

proteção. A grandeza de cada corrente é diretamente oposta à grandeza da 

resistência encontrada em cada um dos caminhos. Uma representação pode ser 

vista na Figura 18 a seguir. 
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          Figura 18 – Caminhos percorrido pelas correntes 

 

           Fonte: Assaife (2013) 

 

O resistor 1 (R1) na figura 18, está representando a resistência do cabo 

condutor negativo, e o resistor 2 (R2) representa a resistência do condutor de 

aterramento do equipamento. A grandeza de corrente em cada um dos segmentos 

será diretamente oposta à grandeza da resistência, e a corrente de curto-circuito 

sempre optará por passar pelo jumper de ligação, que é justamente onde está 

localizado o dispositivo de proteção à falta de terra. Na figura 18, é representado um 

inversor de rede de distribuição, e tanto o jumper quanto o dispositivo de proteção à 

falta de terra estão localizados dentro do mesmo. 

 

 

3.2 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

 

Dispositivos típicos de proteção de falta à terra, identifica a corrente de falta 

em excesso, e é capacitado a pará-la. Na geração de energia solar, esse método é 

feito por meio de um equipamento de proteção contra sobre corrente, que é 

encontrado no cabo condutor de corrente contínua, ou sensor de corrente que mede 

a desigualdade de corrente os cabos condutores negativos e positivos. 

Esses dispositivos de proteção à falta de terra estão à disposição tanto para 

que sejam adicionados a sistemas autônomos quanto nos inversores de frequência 

ligados à rede de energia elétrica. Há alguns inversores de frequência que se 
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comunicam com a rede de distribuição elétrica já vem providos com esses tipos de 

dispositivos de proteção à falta de terra, que exercem a função de um jumper de 

ligação e na ocorrência de uma corrente de falta eles abrem a conexão. Na 

casualidade destes dispositivos não exercerem a função de Jumper, facilmente eles 

operam desconectando os cabos condutores de corrente do circuito. (WILES, 2012) 

Seja qual for a situação de simples falta, conforme demonstrado nos 

exemplos anteriores, a corrente de curto-circuito passará sempre pelo jumper de 

ligação. O local desse jumper, em sistemas ligados à rede de energia elétrica, ele 

fica frequentemente no interior dos inversores de frequência, e já em sistemas 

autônomos, ele fica numa região central do lado CC, onde há um acesso direto ao 

condutor de aterramento do eletrodo, e que por sua vez pode estar localizado dentro 

do inversor de frequência ou não. De qualquer modo, o ponto mais coerente onde 

esse dispositivo de proteção possa estar instalado é dentro do inversor de 

frequência em sistemas que sejam conectados a rede de energia elétrica e um ponto 

centralizado em sistemas autônomos. 

  

3.3 DIMENSIONAMENTO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO 

 

No sistema de proteção também é preciso dimensionar a bitola do cabo 

condutor de energia de terra, e estabelecer as conexões a serem convencionadas 

entre os cabos e o eletrodo relacionado. 

A condição que define a bitola do cabo condutor de proteção que deverá ser 

utilizado é o diâmetro da bitola dos cabos de alimentação dos circuitos elétricos. A 

regra que define e também especifica a correlação entre a grandeza dos cabos 

condutores em instalações elétrica de baixa tensão, é regida pela ABNT 2004. 

Se o condutor de alimentação (fase) possuir um diâmetro menor que 35mm², 

isto é, 𝑆𝑓 < 35mm², logo 𝑆𝑃𝐸 = 16mm². 

Agora se o condutor de alimentação (fase) for maior ou igual a 35mm², isto é, 

𝑆𝑓 ≥ 35mm², logo 𝑆
𝑃𝐸 =

𝑆𝑓

2

, referindo-se à metade da medida encontrada na bitola ou 

diâmetro que corresponde o condutor de alimentação (fase). 
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3.4 ARTIGO 690.5 (NEC) 

 

No ano de 2008, foi estendida a utilização dos dispositivos de proteção à falta 

de terra a todos os sistemas fotovoltaicos, com poucas exceções, o que antes era 

exclusivo para os circuitos ligados à rede elétrica. (WILES, 2012) 

Com o objetivo de englobar de maneira efetiva os problemas de proteção de 

falta de terra de maneira total, nos sistemas CC, as exigências que foram 

determinadas pela NEC, regulamentada pelo artigo 690.5, no que diz respeito aos 

dispositivos de proteção, estão englobados os fatores a seguir: 

 

1. Identificar a corrente de falta 

2. Cortar a corrente de falta 

3. Apontar a presença de uma falta 

4. Abrir o contato do condutor fotovoltaico que não estiver aterrado, ou 

induzir o inversor de frequência ou o controlador de carga a não enviar 

mais energia. 

 

Há várias maneiras de realizar todos os itens que foram mencionados 

anteriormente. No jumper de ligação, por exemplo, pode ser instalado um dispositivo 

de sobre corrente, o que causaria a abertura dele quando necessário, cortando a 

corrente de falta que flui pelo sistema, resolvendo assim os itens 1 e 2. Também 

pode ser utilizado um disjuntor como um dispositivo de sobre corrente, a posição da 

chave indicaria a presença de uma falta ou não, resolvendo assim o item 3. Se um 

fusível for aplicado, um circuito de monitoramento eletrônico extra, dentro do inversor 

de frequência indicará a presença de uma falta à terra. A chave de desligamento da 

conexão CC é usada para desconectar os cabos condutores que não estiverem 

aterrados, solucionando assim o item 4.(ASSAIFE, 2013). 

De maneira semelhante a outras exigências, não há menção alguma na NEC 

que diga a respeito de qual maneira executar tais disposições. Não existe exigência 

quando ao local nem os limites de correntes permitidos dos dispositivos. 
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3.5 PONTO CEGO 

 

Em todo sistema fotovoltaico, são esperadas correntes de fuga, e elas 

percorrem normalmente pelo condutor dos equipamentos, transitando pelos 

dispositivos de proteção. Sua periodicidade cresce com o envelhecimento e 

desgaste do sistema e também em ambientes onde o indicie de chuva é constante. 

E para que o sistema fotovoltaico não fique desligando de maneira desnecessária, o 

limite de sobre corrente deve do dispositivo de proteção, que pode variar de acordo 

com a dimensão do sistema, deverá possibilitar correntes de fuga até determinados 

valores. (WILES, 2012). 

Ainda de acordo com WILES (2012), cenários de curto-circuito entre o cabo 

condutor aterrado e o cabo conduto de proteção são capazes de gerar correntes 

menores a esse limite determinado, e assim, essas correntes passarem 

despercebidas pelos dispositivos de sobre corrente. Como consequência desta 

ocasião, uma falta à terra do condutor não aterrado é capaz de ter um potencial de 

constituir um que é conhecido como ponto cego.  

O capítulo apresentou o assunto de meios de proteção à falta de terra, onde 

foi falado sobre a definição, sobre os dispositivos, como dimensionar os cabos de 

proteção, e abordou também mais um artigo referente especificamente à falta de 

terra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento dessa monografia, foram realizadas análises dos 

procedimentos de aterramento e proteção dos sistemas fotovoltaicos, de acordo com 

as normas e padrões de instituições norte americanas e brasileiras. De acordo com 

o que foi observado em alguns pontos do texto, há ainda espaços a sem 

preenchimento, visto que a NFPA, a principal regulamentadora, é capciosa ou até 

mesmo inexistente em certas passagens que foram publicadas na NEC, no que 

concerne o que está sendo proposto no assunto. 

Agentes de mercados, que são a indústria, empresas e geradores autônomos, 

ao tentarem se encaixar nas exigências apresentadas pela NEC, se deparam com 

dificuldades em interpretar e, consequentemente, realizar uma instalação e adequar 

os sistemas aos procedimentos de aterramento e proteção mais adequados. Além 

disso, esbarram em situações nas quais não são explicitadas de qual maneira 

implementar determinadas obrigatoriedades. Tendo como exemplo, a exigência da 

NEC para que dispositivos de proteção façam-se capazes de detectar e impedir as 

correntes de falta de terra, porém, não há menção dos métodos necessários para 

alcançar os mesmo. 

Ainda assim, por outro lado, há uma grande quantidade de dispositivos e 

aparelhos no mercado como opções para as mais variadas maneiras para realizar 

um aterramento e proteção do sistema de forma adequada e segura, e é através de 

debates e problemas futuros que o setor irá sendo aperfeiçoado.  
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