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1. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO  

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as características técnicas dos 

equipamentos e serviços a serem fornecidos para a implantação da usina solar fotovoltaica híbrida para 

o Posto de Fiscalização do SESC Pantanal - Estirão – RPPN, localizado na região de Barão de 

Melgaço/MT.   

 

Em visita em loco foi detectado que a unidade não possui fornecimento de energia elétrica da 

concessionária, sendo isoladas (OFF-Grid), porém serão dimensionadas como sistemas híbridos, ou 

seja, serão sistemas com banco de baterias e GMG, preparadas para uma futura conexão com a rede 

de energia. 

 

Tensão nominal de serviço  

a) Tensão secundária de distribuição (Baixa Tensão): 127 V 

 

Frequência Nominal 

a) 60 Hz ± 5% 

 

Aterramento 

➢ Aterramento em malha única equipotencial 

 

2. COMPOSIÇÃO DO PROJETO 

 

Fazem parte deste projeto os seguintes desenhos e respectiva lista de documentos: 

 

ITEM FOLHA DESCRIÇÃO 

1 ELE 01/02 Projeto Elétrico – Usina Solar Fotovoltaica – SPDA 

2 ELE 02/02 Projeto Elétrico SFV – SPDA - Detalhes 

3 ELE 01/09 Projeto Elétrico SFV – Usina Solar Fotovoltaica – Arranjo Físico 

8 ELE 06/09 Projeto Elétrico SFV – Diagrama Unifilar Geral – Posto Estirão 

11 ELE 09/09 
Projeto Elétrico SFV – Diagrama Unifilar Quadros – Posto E.Santo, 

Estirão e São Joaquim. 
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3. NORMAS TÉCNICAS 

 

ABNT 5410 – Instalações elétricas de Baixa Tensão 

ABNT 5419 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

NTE-041- Requisitos para Acesso e Conexão de Geração Distribuída em Baixa Tensão. 

ANEEL - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 687 
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4. LOCALIZAÇÃO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS HÍBRIDAS 

 

As usinas fotovoltaicas devem estar obrigatoriamente, direcionadas para o Norte, com a 

inclinação de 16°. A casa de máquinas deverá ficar preferencialmente atrás da usina fotovoltaica.  

Segue abaixo a disposição recomendada para a execução: 

 
 

 

 
Localização Sistema Fotovoltaico - Posto Estirão 
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5. DIMENSIONAMENTOS DA USINA FOTOVOLTAICA 

 

 
5.1. DADOS DE CONSUMO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO  

 

 

 
Tabela 1 - Posto Estirão 

 
 
Observação: As cargas dos chuveiros foram desconsideradas no dimensionamento e recomenda-se 
utilizar aquecedores solares nas unidades.  
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Tabela 2 – Dados Estação Meteorológica da região de Poconé/MT 

 

 
 
 

 
 

Tabela 3 - SFV - Posto Estirão 
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6. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

As especificações descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais a serem 

fornecidos e/ou instalados para execução dos serviços em pauta, que deverão ser utilizados como guia 

para seleção dos mesmos. 

Os modelos e equipamentos citados são para efeito orientativo, não estabelecendo 

necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados. 

Os equipamentos propostos deverão atender integralmente as características construtivas e 

condições operacionais dos equipamentos especificados, devendo a CONTRATADA enviar os 

catálogos técnicos com dimensões físicas, pontos de operação, características técnicas, etc., dos 

equipamentos alternativos. 

 

 Luminárias: 

Todas as luminárias, lâmpadas e acessórios indicados nas plantas estão especificados nas 

plantas no item simbologia, poderão ser substituídas por similares em caso de falta de disponibilidade 

no mercado e mediante autorização formal da fiscalização da obra.  

a) As luminárias externas devem  ser do tipo a prova de tempo. 

 

Interruptores, Tomadas e demais equipamentos: 

a) As Tomadas serão do tipo 2P + T (2 pólos + terra) padrão ABNT, e deverão permitir 

ligações de fio de cobre até a seção de 6 mm²; 
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b) Os interruptores serão do tipo simples ou paralelo com 01, 02 ou 03 teclas com 

capacidade de condução dos contatos de 10 A; 

 

 Eletrodutos, Eletrocalhas e Perfilados: 

a) Eletrodutos para instalações em parede e forro, serão de PVC Flexível de primeira 

linha quando não especificada será na bitola de ¾”; 

b) Os acessórios para eletrodutos rígidos (curvas e luvas), devem ser de PVC rígido; 

c) Todos os acessórios (parafusos, braçadeiras, porcas, buchas e arruelas metálicas), 

devem ser latonados ou galvanizados eletroliticamente; 

d) As eletrocalhas serão do tipo perfurada em chapa de aço nº 18 galvanizado, com tampa 

de pressão, e quando não cotado será de #50x50mm; 

 

Condutores: 

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão 

atender ao que se segue:  

Serão todos do tipo "cabo", constituídos por condutores trançados de cobre eletrolítico e 

isolamento termoplástico anti-chama (PVC), não halogenado 450V/750V.  

 

b) Os condutores destinados à alimentação de quadros de distribuição deverão atender 

ao que se segue: 

Os condutores destinados a alimentação de quadros de distribuição serão do tipo EPR ou 

similar, não halogenado, isolação 0,6/1.0 kV  com bitola mínima de 10 mm². 

  

c) Condutores destinados a interligação dos módulos fotovoltaicos devem ser do tipo 

solar de cobre eletrolítico estanhado, encordoamento flexível classe 5 – conforme NBR NM 280 com 

isolação de composto termofixo poliolefínico não halogenado, retardante a chamas, resistência à 

radiação UV e intempéries. Os módulos fotovoltaicos devem ser interligados por meio de conexão 

para o aterramento, afim de que se tenha o mesmo potencial em todos os módulos fotovoltaicos.   

 

Cores: Positivo (Preto), Negativo (Vermelho), Terra (Verde).  

 

Conectores e Terminais: 
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Os conectores dos quadros de distribuição devem ser de cobre ou alumínio, do tipo a 

compressão, com diâmetro idêntico ao cabo utilizado. 

Os conectores da SFV devem ser do tipo MC4 (macho e fêmea). 

 

Identificação: 

d) Os fios e os cabos devem ser identificados junto aos disjuntores com anilhas plásticas 

coloridas, indicando o número do circuito e os cabos ou fios alimentadores pretos identificados com fita 

adesiva plástica colorida conforme código de cores: 

 

Fase A = Vermelho 

Fase B = Branca 

Fase C = Preto 

Neutro = Azul claro 

Retorno = Amarelo 

Cx a Cx = Cinza 

Terra = Verde  

Positivo: Vermelho 

Negativo: Preto 

 

e) Os espelhos dos interruptores e tomadas devem ser identificados com o número do 

circuito e tensão por gravação com letras de forma em baixo relevo. 

f) Os circuitos devem ser identificados com placas de acrílico azul com letras brancas 

tipo ARIAL No. 14, colado na sobretampa dos Quadros de Energia (QDFV) com fita dupla face de 

primeira qualidade e ao lado do respectivo disjuntor. A referida placa deverá conter número do circuito 

e sua finalidade (Ex.: C.01 – ILUMINAÇÃO). 

g) As tampas frontais dos Quadros de Energia devem ser identificadas com placas de 

acrílico azul com letras brancas tipo ARIAL No. 48, colado com fita dupla face de primeira qualidade. 

 

Painéis Solares: 

a) Os módulos solares devem ser do modelo monocristalino ou Policristalino com eficiência 

superior a 16,4% 

b) Os painéis solares devem apresentar potencia mínima de 265 Wp. 

c)  Os módulos fotovoltaicos devem ser cerificados pelas seguintes entidades:  
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IEC 61215 / IEC 61730: VDE / MCS/CE/JET/KEMCO/SII/CEC AU/ INMETRO / CQC 
UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed ( US) / FSEC (US Florida) 
UL 1703: CSA | IEC 61701 ED2: VDE | IEC 62716: TUV | IEC60068-2-68: SGS 
PV CYCLE (EU)| UNI9177 Reaction to Fire: Class 1. 

ISO9001: 2008 I Quality management system 

ISOTS16949:2009 I The automotive industry quality management system 

ISO14001:2004 I Standards for environmental management system 

QC080000:2012 I The certificate for hazardous substances process management 

OHSAS18001:2007 I International standards for occupational health and safety    

 

d) As Usinas Fotovoltaicas devem ser dimensionadas para atender a carga instalada e ter 

uma autonomia de 3 dias através do banco de baterias. 

e) Os módulos fotovoltaicos devem apresentar, ao final de 25 anos de operação, no máximo 

uma perda de rendimento de 20% da sua capacidade inicial. 

 

f)  A Tolerância máxima permitida para a potência dos módulos será de ± 5W. 

g) Os módulos devem apresentar obrigatoriamente 3 diodos em sua caixa de junção, para 

a proteção do módulo em casos de sombreamento parcial.  

h) Os módulos devem apresentar resistência contra amônia, sal e jatos de areia. 

i) Grau de proteção mínimo exigido para os módulos é IP67.  

j) Os painéis fotovoltaicos devem ser certificados pelo INMETRO. 

k) Referências: Canadian Solar, Jinko, Axitec ou superior 

 

 

 

 

Inversores: 
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Os inversores devem ser do tipo Híbrido para alimentação de cargas totais da instalação no 

qual o funcionamento deve ser ininterrupto e seguro. O sistema deverá possuir arquitetura modular, de 

forma que pode ser ampliado e adaptado para inúmeras situações permitindo flexibilidade e grande 

abrangência. A operação se dá através de um gerador On-Grid funcionando em conjunto com um 

gerador Off-Grid, combinando as características de ambos. O sistema pode assumir vários tamanhos, 

dependendo da autonomia desejada e da sua capacidade de geração de energia.  

 

O sistema proposto é o sistema com Inversor Solar, String Box com Seletor, Sistema 

Retificador, Sistema Inversor CC / CA e Baterias. Será uma solução “All In One” idealizada para facilitar 

a instalação e manutenção. Nas soluções com maior capacidade, o Inversor Solar e / ou baterias serão 

instalados fora do rack de equipamentos.   

Os inversores devem ser certificados pelo INMETRO. 

Referência de fabricantes: Fronius, PHB, Sungrow, Abb, Schneider, Weg ou superior. 

 

Baterias  

As baterias devem ser do modelo tipo estacionárias, pois são baterias projetadas para ciclos 

de descarga profundos, com materiais internos nobres e placas de chumbo mais espessas. 

As baterias devem possuir filtro que impeçam a emissão de vapor da solução acida, deixando 

passar apenas hidrogênio que não é nocivo a saúde, portanto podem ficar no mesmo ambiente de 

trabalho com pessoas, apesar de ser recomendável uma ventilação mínima também. 

Seus eletrodos são mais espessos que as automotivas e são feitas com chumbo de melhor 

qualidade, com liga chegando a 95% ou mais de pureza. 

As baterias devem operar com uma descarga de até 80% sem prejudicar sua vida útil, e 

suportar alta quantidade de ciclos de carga e descarga. 

A vida útil mínima tolerada é 5 anos, porém o sistema será dimensionado de forma que a vida 

útil das matérias seja maximizada, pois existem casos onde a vida útil ultrapassa 10 anos, dependendo 

dos ciclos de carga, temperatura ambiente e outros fatores que impactam na sua vida útil. 

A maioria dos fabricantes de baterias estacionárias estipulam 25 graus Celsius como 

temperatura padrão de funcionamento, por isso é interessante que as baterias estejam em ambientes 

com ar-condicionado, e que o ar-condicionado também esteja ligado em no-breaks (tomando cuidado 

com o dimensionamento de carga para tal). A vida útil de baterias estacionárias cai pela metade para 

cada 10 graus acima da temperatura padrão, e dobra para cada 10 graus abaixo.  

Referência de fabricantes: Moura Clean, Freedom ou superior.  



 

Página 13 de 29 

 

 

Estrutura de Fixação dos Painéis Fotovoltaicos 

 

As Estruturas devem ser configuradas conjuntos 2, 3 ou 4 linhas e colunas variáveis de acordo 

com a quantidade de painéis indicados no Projeto. 

A Inclinação deve regulável e deve ser possível inclinar a 16°, conforme indicado no projeto.  

A estrutura deve apresentar um número de componentes, afim de que o tempo de instalação 

seja reduzido.  

A estrutura deve ser adequada para a montagem dos painéis fotovoltaicos com moldura e sem 

moldura. 

Garantia mínima exigida é de 10 anos sobre o produto. 

 

Disposições Gerais de Segurança 

1. A instalação e colocação em funcionamento da estrutura deve ser realizada apenas por 

pessoal especializado que, pelas próprias competências devido a formação específica ou 

atividade profissional, seja capaz de garantir uma correta execução dos trabalhos. 

2. Antes de iniciar a instalação deverão ser controladas as bases existentes, que receberam a 

estrutura, com finalidade de verificar a capacidade de suportar a carga. 

3. Respeitar todos os regulamentos e as normas de construção nacional e local, e as disposições 

em matéria ambiental. 

4. Respeitar todos os regulamentos e as normas nacionais e locais relativas em matéria de saúde 

e segurança no trabalho, sobre prevenção de acidentes e as prescrições das associações 

profissionais (sindicatos). 

Em particular é necessário: 

• usar o equipamento de proteção pessoal como capacete, luvas, botas de segurança e etc; 

• se a estrutura for sobre uma superfície elevada, as normas de segurança, em vigor, tem que 

ser respeitadas para os trabalhos em altitude, como por exemplo o uso de cintos de 

segurança, sinalização de perigo de queda de objetos e etc..; 

• é indispensável que durante as fases de instalação estejam pelo menos duas pessoas no 
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canteiro de obra, em modo tal que no caso de necessidade ou acidente possam prestar os 

primeiros socorros.  

5. É indispensável prever a colocação de um Sistema de proteção contra curto-circuito. Se 

necessário devem ser utilizados equipamentos de proteção contra raios.  

6. As instalações elétricas devem ser efetuadas por parte de profissionais com experiência, que 

pelas próprias competências devido à formação específica ou atividade profissional, sejam 

capazes de garantir uma correta execução dos trabalhos. 

 

Manutenção da Estrutura de Fixação  

 

E necessário dispor de manutenção ordinárias em todas as partes da estrutura com regularidade, 

no máximo semestralmente. 

 

Inspeção visual: 

• danos provocados por intempéries. 

• presença de sujeira, musgo e outros entulhos. 

• corrosão das partes metálicas. 

• estabilidade da estrutura. 

• impermeabilização do telhado. 

 

Inspeção mecânica: 

• Controlar se os parafusos estão bem apertados, e se necessário, aperta-los novamente, como 

indicado na instrução de montagem. 

As áreas embaixo dos painéis fotovoltaicos são mais propensas a deposito de sujeira, musgo e 

entulhos diversos, portanto, durante a manutenção periódica, certifique-se de remover 

completamente todos os lixos nestas áreas. 

 Referência de Fabricantes: Romagnole, Photoenergy ou superior.  

 

String Box AC/DC 

A String Box ficará localizada no interior do Rack do Sistema de Comando, controle e Proteção 

do sistema híbrido fotovoltaico e nela ficarão localizados os dispositivos de proteção da usina FV, tanto 

da parte DC como AC. Os equipamentos da String Box são: Disjuntores AC e DC, Chave seccionadora, 
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fusíveis, DPS-AC, DPS-DC, Chave seletora e etc.  Referência: PHB, ABB  ou superior.  

 

 

 

7. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO – SISTEMA FOTOVOLTAICO (SFV) 

 

O Gerador Fotovoltaico Híbrido possui vários modos de operação, dependendo da situação e dos 

recursos disponíveis. Na tabela abaixo podemos ver todas as possibilidades de funcionamento 

de acordo com a disponibilidade de fontes de energia. Essas opções são selecionadas 

automaticamente pela supervisão que também envia os dados de funcionamento através da rede 

Ethernet para acompanhamento e monitoramento remoto de operação do Gerador Fotovoltaico 

Híbrido. Basicamente as cargas prioritárias são instaladas separadamente das cargas 

convencionais e podem ser alimentadas através de um Sistema Inversor CC / CA modular ou 

através de um Grupo Motor Gerador – GMG. O Sistema Inversor, por sua vez, pode ser 

alimentado através da rede principal pela sua entrada CA ou através de um Sistema Retificador 

CC com bateria de 48V, especialmente projetado para operar tanto com a rede quanto com 

painéis fotovoltaicos. Nesse ultimo caso, o Sistema Retificador opera como um Controlador de 

Carga Solar com MPPT. Numa condição normal de funcionamento durante o dia, o excesso de 

energia gerado pelos painéis fotovoltaicos retorna para a concessionária, e o sistema funciona 

como ponto de geração distribuída para abater na conta do consumidor.   
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Observação: Não deve ser colocada como prioridade de alimentação o banco de baterias, a fim 

de evitar ciclos diários de descarga sem necessidade (nos casos em que a rede está 

disponível), essa situação diminuiria consideravelmente a vida útil do banco de baterias.  
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 Esquema básico de interligação do SFV 

 
MODO DE FUNCIONAMENTO NORMAL: 

 

 a) Condição Normal de Funcionamento Durante o Dia: Temos rede principal e geração fotovoltaica e 

tanto o GMG quanto a bateria estão disponíveis. Nesse caso, a geração de energia fotovoltaica é usada 

para otimizar o auto-consumo. O excesso, quando houver, é devolvido para a concessionária, 

reduzindo a conta de energia. Se a bateria necessitar de carga, o Sistema Retificador, operando no 

modo CA, utilizará a rede para essa finalidade. As cargas prioritárias serão alimentadas pelo Sistema 

Inversor através da sua entrada CA.  

 

b) Condição Normal de Funcionamento à Noite: Temos rede principal, mas não temos geração 

fotovoltaica, porém o GMG e a bateria estão disponíveis. A bateria, caso necessário, será carregada 
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usando a energia da rede. As cargas prioritárias continuam sendo alimentadas pelo Sistema Inversor 

através de sua entrada CA e a bateria é mantida carregada.  

 

FALHA DA REDE COM GERAÇÃO SOLAR (Dia): 

 

 Nesse caso, as cargas ligadas na rede principal deixam de ser alimentadas, e também o Inversor Solar 

é desconectado para executar o anti-ilhamento. Os painéis fotovoltaicos são direcionados para a 

alimentação das cargas prioritárias através do Sistema Retificador agora operando no modo FV, e do 

Sistema Inversor CC / CA alimentado pela entrada CC. O Sistema Retificador também será usado para 

carregar a bateria, caso necessário. Caso a geração solar seja insuficiente, a bateria entra em descarga 

e será usada para complementar a energia necessária.  

 

FALHA DA REDE SEM GERAÇÃO SOLAR (Dia ou Noite):  

 

Nesse caso, as cargas serão alimentadas exclusivamente pela bateria e a autonomia dependerá 

basicamente do dimensionamento do banco.  

 

FALHA DA REDE SEM GERAÇÃO SOLAR E BATERIA DESCARREGADA:  

 

Quando falta energia durante um período muito longo, a bateria descarrega completamente e é 

desconectada para proteger o banco. Nesse caso será acoplado um GMG para continuar alimentando 

as cargas. O sistema pode acionar automaticamente o GMG um pouco antes da bateria chegar ao 

limite de descarga e desconectar via LVD (Low Voltage Disconnect). 
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8. MEDIÇÃO  

Deverá ser instalado junto ao padrão de entrada, após a caixa de medição ou proteção, 

um dispositivo de seccionamento visível (Elemento de Desconexão – ED) conforme descrito no item 

8.9.7 da norma NTE-041 - REQUISITOS PARA ACESSO E CONEXÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/MT (Ver nota). As Figuras 12 e 13 apresentam os 

possíveis exemplos de disposição do ED no padrão de entrada, para instalações com um medidor 

bidirecional. O ED poderá ser instalado tanto na parte inferior quanto na lateral da caixa do disjuntor de 

proteção do padrão (Ver nota).  
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5. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 
Junto ao padrão de entrada de energia, próximo a caixa de medição/proteção, deve. 

ser instalada uma placa de advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. A placa deverá ser confeccionada em PVC com espessura 
mínima de 1 mm e conforme apresentado na Figura abaixo. 

 

 
 

 
9. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO 

 

Luminárias: 

Todas as luminárias devem ser fornecidas, montadas, testadas, com fiação completa, com 

lâmpadas, soquetes, relés fotoelétricos (quando necessário) e todos os acessórios necessários para 

seu perfeito funcionamento.  

a) As luminárias a prova de tempo, devem ser instaladas diretamente na parede, interna 

ou externa, através de buchas e parafusos galvanizados. 

b) Todas as luminárias devem ser previstas com lâmpadas com a tecnologia LED, 

conforme descritivo a seguir:  

 

Lâmpadas Tubulares LED:  

 

Locais de utilização: Sala de Comando SFV. 

 

Lâmpada Tubular LED SMD de no máximo 20W, fluxo luminoso mínimo de 1.800 lúmens, 

temperatura de cor de 5000K a 6000K, IRC mínimo de 80, vida útil mínima de 40.000 horas, base G13, 

bivolt (100-240Vca), ângulo de abertura de 120º. 
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Interruptores e Tomadas: 

a) Serão instalados fixados por parafusos em caixa tipo esmaltada 4” x 2”, devidamente 

alinhados, nivelados e aprumados em todas as salas; 

b) As tomadas devem possuir o modelo hexagonal 2P+T; 

 

Eletrodutos e Eletrocalhas: 

a) As Instalações Elétricas serão executadas de forma embutida com eletroduto de PVC 

flexível quando instalado em alvenaria ou parede, segundo especificação do projeto;  

b) A instalação dos eletrodutos deverá ser após o travamento da parede. 

c) Quando embutidos em laje ou parede, serão mantidas a 30 mm da superfície, 

dispostos de maneira a não reduzir a resistência da estrutura. 

d) Os eletrodutos subterrâneos externos deverão ser instalados numa profundidade 

mínima de 400 mm com caimento para as caixas, e envelopados em concreto onde houver passagem 

de veículos. 

e) Devem ser fixados nas caixas de alvenaria com emprego de buchas metálicas, nas 

pontas dos eletrodutos, a fim de evitar a danificação dos condutores, quando puxados; 

 

Caixas de Passagem: 

a) As caixas para derivação, passagem, tomadas e interruptores devem ser apropriados 

nos tipos e bitolas dos eletrodutos, instalados conforme detalhes indicados no projeto, devidamente 

aprumados, nivelados e mesma altura em todos os ambientes, mantendo uniformidade na instalação. 

b) As caixas de passagens externas deverão ser construídas em alvenaria com as 

dimensões de indicadas no projeto, tendo sistema de drenagem com brita Nº 01 no fundo da caixa, 

com tampa construída em concreto armado com aço trefilado Gr-150 Kg/cm². 

 

Fios e Cabos: 

a) A instalação dos condutores só deverá ser iniciada após a instalação, fixação e limpeza 

dos eletrodutos e caixa de passagens. 

b) Para facilitar a instalação dos condutores nos eletrodutos podem ser utilizados 

somente guias de puxamento que só devem ser instalados após a execução da tubulação, não sendo 

admitido o uso de talco, parafina, vaselina, graxa e etc. 
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c) Todos os condutores devem ser cuidadosamente arrumados, fixados às estruturas de 

suporte formando um conjunto rígido e de boa aparência. Os meios de fixação ou suspensão devem 

ser coerentes com o peso e dimensão do equipamento a vincular. 

d) As ligações entre condutores ou condutores e equipamentos não devem ser 

submetidos a esforços de tração ou torção. 

e) As emendas e derivações nos condutores de iluminação e tomadas devem ser 

executadas de modo que garantam resistência mecânica adequada e continuidade elétrica de contatos 

perfeitos, permanentes sendo estanhados e somente dentro das caixas de passagem (conduletes). 

Nas tubulações subterrâneas não serão permitidas emendas nos condutores elétricos. 

f) O isolamento das emendas e derivações deve ter características pelo menos iguais às 

do isolamento dos condutores. A recomposição do isolamento na emenda poderá ser obtida com 

emprego de fitas isolantes anti-chama.  

g) A conexão dos condutores aos bornes dos equipamentos, aparelhos ou dispositivos 

devem ter contato elétrico adequado e permanente. 

h) Os fios de seção igual ou superior a 6 mm², podem ser ligados diretamente aos bornes 

e fixados com parafusos de pressão, devendo ser instalados de acordo com a distribuição dos circuitos 

definidos nos projetos de instalações elétrica predial e identificados os respectivos circuitos através de 

cores e anilhas plásticas numeradas. 

i) Os fios e cabos de seção inferior a 6 mm² devem ser fixados aos bornes por meio de 

terminais adequados. Todos os condutores ligados aos barramentos, bornes das chaves e disjuntores, 

deverão ser identificados com o número do circuito e sequência de fase, através de anilhas plásticas 

numeradas. 

j) Os barramentos de neutro e de terra são distintos. 

k) Não será permitido o uso do condutor terra como neutro e vice-versa. 

l) Todas as partes metálicas da instalação devem ser aterradas na caixa de 

equipontencialização interna da estação, através de cabo de cobre isolado na cor verde-amarelo 

conforme Projeto do Sistema de Aterramento; 

 

Conectores/ Terminais: 

a) Os espelhos dos interruptores e tomadas devem ser identificados com o número do 

circuito e tensão por gravação com letras maiúsculas em baixo relevo. 

b) As placas de acrílico para identificação de Quadros e Circuitos, devem ser fixadas por 

fita dupla face de primeira qualidade (alta aderência).  
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Aterramento da SFV:  

Os módulos fotovoltaicos devem ser aterrados conforme ilustra a figura a seguir: 

 

 
Esquema Elétrico Básico do aterramento do SFV 
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10. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO 

a) A inspeção visual no SFV deve ser realizada pelo menos uma vez a cada semana, a 

fim de se detectar possíveis intervenções de penetração solar nos painéis solares (folhas, sujeira, 

resíduos sólidos de animais e etc), detectada a obstrução nas placas a mesma deve ser removida de 

imediato, pois podem causar os chamados “hotspots” ou pontos quentes que podem danificar as 

placas.  

 

 

 

b) A geração de energia do SFV deverá ser monitorada via web e deve ser analisado 

o perfil de geração mês a mês. 

 

c) Dever ser realizada a inspeção geral do SFV, no mínimo uma vez ao mês, avaliando 

a operação dos seguintes dispositivos:  

d) Fusíveis (Necessidade de fusíveis reserva para troca imediata) 

e) DPS (Necessidade de DPS reserva para troca imediata) 

f)  Chaves seccionadoras (Necessidade de chaves reserva para troca imediata) 

g)  Inversores (Vida útil aproximada, 10 anos). 

h) Baterias (Vida útil entre 2 a 12 anos dependendo do tipo utilizado e temperatura de 

operação) 

i) Limpeza interna dos quadros (realizada uma vez a cada 3 meses) 

j) Controlador de Carga (Necessidade de controladores reserva para troca imediata) 

k) GMG – Grupo Motor Gerador (realizar inspeção pelo menos uma vez por mês). 
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11. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 
O projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a captação e 

dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir segurança 

para a instalação predial e pessoas nas proximidades e interior da edificação. O projeto foi 

modelado conforme as principais Normas Brasileiras que regulamentam as instalações 

elétricas prediais em baixa tensão com a NBR 5410/2005, NBR 5419/2015. Este Memorial 

determina os materiais, equipamentos e seus quantitativos, visando orientar a execução dos 

serviços de engenharia acima descritos, além de dimensionar os componentes necessários 

para a instalação do objeto, definindo procedimentos e rotinas para execução desses 

trabalhos, visando assegurar o cumprimento da qualidade, a racionalidade, a economia e a 

segurança dos funcionários. 

Serão seguidas as recomendações estabelecidas pelas normas brasileiras e recomendações 

de fabricantes descritos a seguir: NBR 5419/2015, NBR 5410/2005. 

Será adotado o método de proteção tipo “Gaiola de Faraday”, por permitir a distribuição da 

proteção por toda estrutura da unidade, aumentando com isso a eficiência do SPDA. 

O Método de Faraday consiste no envolvimento da parte superior da construção com uma 

malha de condutores elétricos denominada de Malha Captora, interligada galvanicamente, 

cuja distância entre eles é em função do nível de proteção a ser adotado. 

Para a edificação da unidade optou-se pela instalação do Sistema de Gaiola de Faraday com 

a construção de uma malha superior captora em torno do seu perímetro e no centro para 

fechar a malha conforme o grau de proteção pretendido, formando uma área de 

aproximadamente 10x10m com a instalação de cabo de cobre nú 35 mm².   

A malha de captação será feita através do conjunto de cabo de 35 mm² e terminais aéreos de 

250 mm a serem instalados sobre a telha isotérmica. 

A fixação da malha captora sobre a telha isotérmica será realizada por meio de suporte de 

fixação para Telha Isotérmica - Trapezoidal conforme a figura abaixo. 
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As descidas serão aparentes com a instalação de cabo de cobre nú de 35mm² e 

interligadas com a malha de captação (superior) com terminal de compressão de 35mm².  

Devem ser instaladas nas descidas eletrodutos de PVC Rígido de 1” de 3,0m a partir do 

nível do solo a fim de proteção do contado os humanos e instalado a 1,50 m do piso uma 

caixa de inspeção. O eletroduto deverá ser instalado na parede até que a ponta do mesmo 

no piso entre em contato com a terra, permitindo o escoamento da água localizada nos 

interiores dos eletrodutos. 
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Interligação Malha de Captação e Malha de Aterramento 

 
 

A interligação da Descida com a malha de aterramento será realizada por meio de 

conector de medição com 4 parafusos instalados no interior da caixa de inspeção para 

cabo de cobre nú de 50mm². 

A malha de aterramento será utilizada cabo de cobre nú de 50mm² abrangendo o 

perímetro da construção de toda a unidade, conforme especificado no projeto. 

Foram projetadas caixas de inspeção nas paredes em cada descida a fim de ser 

realizadas medições periódicas da resistência da malha de aterramento. 

Todas as descidas estão diretamente conectadas a uma haste de aço cobreada de alta 

camada de 5/8” x 2400 mm na malha de aterramento. 

Não será permitido o uso de conector de pressão simples comumente adotado em 

aterramento residencial. 

Todos os conceitos e especificações aqui requeridas estão de acordo com o que 

determina a norma em questão. 

A malha de aterramento será realizada com cabo de cobre nú 50mm², enterrados a 50 cm 

de profundidade e interligadas com haste de aterramento circular de alta camada de 5/8” 

x 2.400 mm através de solda exotérmica ou conector de pressão adequado, sendo as 

mesmas distribuídas conforme projeto. 

 

Vala para malha de Aterramento 
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Todos os conceitos e especificações aqui requeridas estão de acordo com o que determina 

a norma NBR 5410 e NBR 5419. 

Todas as conexões do SPDA devem ser feitas preferencialmente através de solda exotérmica 

ou conector de pressão adequado. 

A resistência de aterramento não deve ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano. 

Caso a resistência de terra seja superior a este valor, deverá ser realizado tratamento químico 

no solo através de substância “Gel”, aumentar o número de haste ou outro método que se 

mostre eficaz e torne a resistência de terra inferior a 10 Ohms em qualquer época do ano.  

Além das normas constantes neste memorial, serão seguidas as normas da ABNT, ANEEL, 

códigos e regulamentos da concessionária de energia ENERGISA, em tudo o que disser 

respeito às presentes instalações. 

Qualquer alteração no projeto só poderá ser feita com a autorização por escrito do autor do 

projeto em questão. 

 

12. NOTAS E OBSERVAÇÕES 

 

a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas 

neste memorial e nas pranchas dos projetos; 

b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanadas 

após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;  

c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.  

d) O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos 

materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços. 

e) Além do disposto no item anterior, as instalações só poderão ser recebidas quando 

entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

f) A execução deverá ser inspecionada em todas as suas fases e testada após a 

conclusão, para comprovar-se o cumprimento das exigências pactuadas. 

 

 

13. CUIDADOS 

 

Todos os procedimentos de instalação deverão ser obedecidos conforme os detalhes do 

projeto, e deverão ser realizados por profissionais qualificados. 
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As caixas de passagens e conexões deverão ser checadas e limpas pelo menos duas 

vezes ao ano, ou quando se fizer necessárias. 

Antes de realizar qualquer tipo de escavação, deverá ser consultado o projeto elétrico e de 

SPDA existente, para que não haja problemas.  

Para a construção de qualquer tipo de edificação nas proximidades das já existentes, 

deverá ser realizada uma consulta ao engenheiro responsável pelo projeto inicial, para que se 

façam as alterações necessárias. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

          FABIO WOLF 

          Engenheiro Eletricista  

Diretor de Engenharia da Flow Light  

          CREA-SP 5063343217 

           

 


