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Apresentação 
 

Esta Norma Técnica apresenta os requisitos mínimos para a conexão de sistemas 

individuais de fontes intermitentes para atendimento de comunidades isoladas com 

consumo de 80kWh/mês, conforme premissas da resolução nº493 de 2015 da ANEEL 

e das normas de segurança, a serem instaladas dentro das áreas de concessão das 

empresas do Grupo Energisa S.A. Estabelece padrões e procedimentos, define 

equipamentos, materiais e critérios técnicos operacionais para a conexão dos 

consumidores ao sistema SIGFI. 

Esta norma técnica poderá, em qualquer tempo, sofrer alterações por razões de 

ordem técnica ou legal, motivo pelo qual os interessados devem, periodicamente, 

consultar as concessionárias do Grupo Energisa S.A. quanto a eventuais 

modificações. 

As cópias e/ou impressões parciais ou em sua íntegra deste documento não são 

controladas. 

A presente revisão desta norma técnica é a versão 0.0, datada de Abril de 2019. 

João Pessoa - PB, Abril de 2019. 

GTD – Gerência Técnica de Distribuição 

Esta norma técnica, bem como as alterações,  

poderá ser acessada através do código abaixo: 
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1. INTRODUÇÃO  

Esta norma técnica estabelece os critérios e as características dos equipamentos, 

estruturas e materiais que serão utilizados nas instalações do Sistema Individual de 

Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente, garantindo a segurança e a 

qualidade dos serviços e dos materiais a serem instalados nas empresas do Grupo 

Energisa. 

Esta norma se aplica ao fornecimento de energia elétrica a comunidades 

localizadas em áreas onde o custo para extensão das redes de distribuição rural é 

muito elevado, comparado com a carga potencialmente existente e a dispersão das 

mesmas. A implantação de sistemas fotovoltaicos nessas comunidades possibilitará 

o fornecimento de energia elétrica para os clientes até que se concretizem os 

investimentos em extensão de redes de distribuição rurais. 

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Na aplicação desta especificação é necessário consultar as normas e/ou 

documentos abaixo, na sua última versão. 

 

 ANEEL-  Resolução Normativa 493 da ANEEL de 5 de junho de 2012; 

 ANEEL-  Resolução Normativa 488 da ANEEL de 15 de maio de 2012; 

 ANEEL-  Resolução Normativa 414 da ANEEL de 9 de setembro de 2010;  

 PRODIST Módulo 3; 

 NR-10 Norma Regulamentadora Nº10; 

 Resolução do CONAMA Nº 401, de 4 de novembro 2008; 
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 Portaria nº 004 de 04/01/2011 do INMETRO – RTAC001652 Revisão dos 

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para 

Energia Fotovoltaica e outras providências; 

 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 ou Lei de Crimes Ambientais; 

 Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, institui o Código Florestal; 

 Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, dispõe sobre a Tarifa Social de Energia 

Elétrica; altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, de 23 de 

julho de 2004, e 10.438, de 26 de abril de 2002; e dá outras providências. 

Institui o Código Florestal. 

 Ministério de Minas e Energia – MME. Manual de Operacionalização do Programa 

Luz Para Todos, Revisão 1 – Anexo a Portaria nº 110 de 26 de março de 2013. 

 

 NBR 5410, Instalações elétricas em baixa tensão;  

 NBR 10899, Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia;  

 NBR 11704, Sistema Fotovoltaicos – Classificação;  

 NBR 11876, Módulos Fotovoltaicos – Especificação. 

 NBR 6123: 1988 – Forças devidas ao Vento em Edificações; 

 NBR 8681: 2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

 NBR 8800: 2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 

 NBR6323: 2016 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro 

fundido – Especificação; 

 ABNT NBR 7000:2016 - Alumínio e suas ligas - Produtos extrudados com ou sem 

trefilação - Propriedades mecânicas; 
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 ABNT NBR 12610:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície —

Determinação da espessura de camadas não condutoras — Método de correntes 

parasitas (Eddy current); 

 ABNT NBR 6591:2008 Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção 

circular, quadrada, retangular e especial para fins industriais – Especificação; 

 ABNT NBR 8261:2010 Tubos de aço-carbono, formado a frio, com e sem solda, 

de seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais. 

 

 AA (ASD / LRFD): 2010 - Aluminum Design Manual (Aluminum Association); 

 AWS D1.1/D1.1M:2010 - Código de Soldagem Estrutural - Aço (American Welding 

Society); 

 ASTM A36: Norma de Especificação da liga A36 de aço carbono estrutural da 

American Society for Testing and Materials (ASTM). 

3. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

Para os fins desta especificação técnica, adotam-se as definições constantes na 

ABNT NBR 5356-1 e ABNT NBR 5458.  

 

Sistema de geração de energia elétrica implantado por concessionária ou 

permissionária de distribuição de energia elétrica, utilizando exclusivamente fonte 

de energia intermitente, para o fornecimento a unidade consumidora única, 

constituído basicamente de um sistema de geração, um sistema de acumulação e 

um sistema condicionador. 
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Dispositivo elementar especificamente desenvolvido para realizar a conversão 

direta de energia solar em energia elétrica. 

 

Painel Fotovoltaico Um ou mais módulos fotovoltaicos interligados eletricamente, 

montados de modo a formar uma única estrutura. 

 

Designação para o armário próprio para utilização nos sistemas fotovoltaicos. 

Deverá ser utilizado o Armário Padrão Fotovoltaico adequado a instalações 

elétricas de dimensões apropriadas ao tipo de sistema conforme especificado no 

Desenho 028.08. 

 

É o dispositivo que previne uma corrente excessiva na lâmpada. Deve possuir um 

fator de potência elevado, produzir baixa quantidade de harmônicos (TDH), ter alta 

impedância para audiofrequência, prover supressão de interferências de rádio, 

causadas pela lâmpada, gerar as necessárias e corretas condições de ignição para 

as lâmpadas, além de ter dimensões reduzidas, baixas perdas, longa vida, baixo 

nível de ruído e garantia dada pelo fabricante ou fornecedor. 

 

É o meio mais utilizado para o armazenamento de energia elétrica em sistemas 

fotovoltaicos isolados da rede elétrica; podem ser conectadas em série e/ou 

paralelo para produzir uma tensão e/ou corrente mais elevada do que a que pode 

ser obtida por uma única bateria. 

 

Representam os equipamentos elétricos dentro das residências, comércios e 

industrias que consomem corrente elétrica, medida em Amperes, e operam a uma 
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tensão, medida em Volt, próxima da nominal, conforme os valores de referência do 

Prodist Módulo 8. 

 

Compreende o poste auxiliar, o ramal de entrada, a caixa de medição, o disjuntor 

de entrada e o aterramento, conforme Desenho 028.04. 

 

Baixa Tensão de Distribuição (BT) Tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou 

inferior a 1kV. 

 

É a potência máxima que o gerador fornece em condições ideais.  

 

É a potência gerada em um determinado período que se fosse utilizada de uma só 

vez, daria para uma hora. 

 

É a carga acumulada em um determinado período, que se fosse utilizada de uma só 

vez, daria para acionar por uma hora um determinado número de equipamentos 

que, se somadas as correntes de trabalho, dariam aquele valor. 

 

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade 

consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts 

(kW). 
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É a unidade fundamental de um módulo fotovoltaico; responsável pela conversão 

da energia solar em energia elétrica. 

 

É a quantidade de energia que o SIGFI é capaz de fornecer diariamente calculada a 

partir da Disponibilidade Mensal Garantida. 

 

É o gerenciador/regulador de carga que facilita a máxima transferência de energia 

do arranjo fotovoltaico para a bateria/banco de baterias e as protegem contra 

cargas e descargas excessivas, aumentando sua vida útil. 

 

É a quantidade mínima de energia que o SIGFI é capaz de fornecer, em qualquer 

mês, à unidade consumidora. 

 

Recurso energético renovável que para fins de conversão em energia elétrica pelo 

sistema de geração, não pode ser armazenado em sua forma original. 

 

 É o arranjo de um ou mais módulos, que podem ser conectados em ligações série 

e/ou paralelo, conforme a potência e tensão desejadas. 

 

Componente responsável pela conversão de corrente contínua (CC) em corrente 

alternada (CA). 
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É a unidade física básica do gerador fotovoltaico, composto de células conectadas 

entre si para produzir tensão e corrente suficientes para a utilização de energia. 

 

É o ponto de conexão do SIGFI com as instalações elétricas da unidade 

consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do 

fornecimento. 

 

É a potência mínima que o SIGFI deve disponibilizar, no ponto de entrega, para 

atender às instalações elétricas da unidade consumidora, segundo os critérios 

estabelecidos na Resolução Normativa, n°483 de 05 de junho de 2012. 

 

Atendimento a todos os pedidos de nova ligação para fornecimento de energia 

elétrica a unidades consumidoras com carga instalada menor ou igual a 50 kW, em 

tensão inferior a 2,3 kV, ainda que necessária a extensão de rede de tensão inferior 

ou igual a 138 kV, sem ônus para o solicitante, observados os prazos fixados nas 

"Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica". 

 

Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizados pelo recebimento 

de energia elétrica em um só ponto de conexão, com medição individualizada e 

correspondente a um único consumidor. 

 

Ato de submeter equipamentos, instalações e sistemas a testes e ensaios 

especificados, antes de sua entrada em operação.  
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Normas, padrões e procedimentos técnicos praticados pela distribuidora, que 

apresentam as especificações de materiais e equipamentos, e estabelecem os 

requisitos e critérios de projeto, montagem, construção, operação e manutenção 

dos sistemas de distribuição, específicos às peculiaridades do respectivo sistema. 

 

Instalações de equipamentos com a finalidade de interligar as instalações próprias 

do Acessante ao sistema de distribuição, compreendendo o ponto de conexão e 

eventuais instalações de interesse restrito. 

 

Instalações de interesse restrito são as de uso exclusivo do Acessante, construídas 

com a finalidade de interligar suas instalações ao ponto de conexão à rede da 

concessionária. 

 

É a instalação compreendendo o ramal de entrada, poste ou pontalete particular, 

caixas, dispositivo de proteção, aterramento e ferragens, de responsabilidade do 

consumidor, preparada de forma a permitir a ligação da unidade consumidora à 

rede da Energisa. 

 

Conjunto de equipamentos que se destina a estabelecer a conexão na fronteira 

entre as instalações da Acessada e do Acessante. 

 

É o ponto até o qual a concessionária é obrigada a fornecer energia elétrica, com 

participação nos investimentos necessários, bem como é responsabilizada pela 

execução dos serviços de operação e de manutenção do sistema, não sendo 

necessariamente o ponto de medição. 
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Conforme Decreto nº7.246, de 28 de julho de 2010 (PP) definem-se sistemas 

isolados como os sistemas elétricos de serviço público de distribuição de energia 

elétrica que, em sua configuração normal, não estejam eletricamente conectados 

ao Sistema Interligado Nacional (SIN), por razões técnicas ou econômica. 

4. ASPECTOS GERAIS 

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz 

solar em eletricidade (efeito fotovoltaico).  

A célula fotovoltaica é a unidade principal no processo de conversão, onde uma 

diferença de potencial é criada nos extremos de uma estrutura de material 

semicondutor a partir da absorção da luz. Esta célula funciona quando a luz incide 

sobre certas substâncias e desloca elétrons que, circulando livremente de átomo 

para átomo, formam uma corrente elétrica que pode ser armazenada, ver Figura 

01. 

 

Figura 01: Configuração do Sistema Fotovoltaico 
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Para a instalação do sistema fotovoltaico, considerar os critérios gerais abaixo:  

a) As instalações do sistema fotovoltaico deverão seguir os padrões de instalação, 

equipamentos e materiais especificados nesta norma; 

b) As instalações contidas nesta norma são aquelas mais comumente utilizadas na 

eletrificação rural com sistemas fotovoltaicos. Entretanto, outros arranjos 

poderão ser obtidos, tomando-se estas instalações como base, desde que 

observadas os critérios técnicos indicados nesta Norma; 

c) O fornecimento de energia deverá ser em corrente alternada, respeitando os 

níveis de tensão e frequência da área onde o mesmo for instalado; 

d) O sistema fotovoltaico dimensionado de acordo com uma estimativa realista de 

consumo e será operado seguindo o treinamento dado aos usuários, esperando-

se manutenções corriqueiras de troca de baterias a cada 3 ou 4 anos; 

e) O sistema fotovoltaico para a eletrificação rural isolado do sistema elétrico de 

distribuição convencional, SIGFI 80 conforme definido na resolução normativa 

da ANEEL nº493 de 2012. O sistema fotovoltaico será definido após a 

identificação da potência de pico (Wp) do gerador fotovoltaico, mínima, 

necessária para atender a Resolução Normativa, quanto maior a insolação, 

melhor serão as condições de geração de eletricidade. 

f) Definição do sistema fotovoltaico para atendimento as residências rurais com 

consumo de até 80kWh/mês; 

g) O ponto de entrega fotovoltaico define as responsabilidades de manutenção 

entre as empresas do Grupo Energisa e o consumidor fotovoltaico; 

h) As características técnicas das instalações desejáveis para o sistema 

fotovoltaicos devem seguir as características especificadas nesta Norma; 

i) A tarifa fotovoltaica será cobrada conforme estabelecida na Resolução 

493/2012: 
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 Caso não haja equipamento de medição, os valores a serem faturados devem 

ser baseados na estimativa de consumo da unidade consumidora. A 

distribuidora pode realizar a cobrança por meio de carnê, com a entrega 

prévia das Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica ou Faturas referentes ao 

período máximo de um ano de faturamento. 

 Caso haja equipamento de medição, os valores a serem faturados quando da 

entrega do primeiro carnê devem ser baseados na estimativa de consumo da 

unidade consumidora e, os valores dos carnês seguintes, conforme a média 

de consumo verificada no período anterior, ajustando-se a diferença de valor 

que tenha sido cobrada a maior ou a menor. 

j) Quando não for citada a Norma específica a ser seguida, deverão ser usadas as 

recomendações das Normas da ABNT; 

k) Para a aquisição dos equipamentos, seguir a Especificações Técnicas dos 

Equipamentos Principais do Sistema Fotovoltaico descritas nessa norma 

técnica; 

l) Os materiais e equipamentos utilizados no sistema fotovoltaico deverão possuir 

ensaios e certificações realizadas pelo INMETRO. 

5. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE UTILIZAÇÃO DE 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA ELETRIFICAÇÃO 

RURAL 

Segundo a resolução ANEEL Nº488 de 2012 de 15/05/2012, a distribuidora deve 

efetuar o atendimento por meio de extensão de rede convencional quando a obra 

for rentável ou a unidade consumidora estiver localizada até 5 (cinco) quilômetros 

da rede de distribuição mais próxima, exceto nas seguintes situações: 

 Seja necessária a utilização de cabos subaquáticos ou isolados; 

 Existam limitações técnicas ou ambientais; 
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 Seja necessária a complementação de fases na rede existente. 

 

Os sistemas fotovoltaicos serão utilizados para atendimento a domicílios e centros 

comunitários rurais e etc. Os critérios para a escolha de sistemas fotovoltaicos 

como modalidade de atendimento estão baseados no Fluxograma para Eletrificação 

das Comunidades Rurais com SIGFI do Anexo I e nas recomendações a seguir: 

Em situações onde o interessado estiver a mais de cinco quilômetros, caberá à 

concessionária definir entre o atendimento com extensão de rede ou através de 

sistemas fotovoltaicos, seguindo o Fluxograma do Anexo I.  

 Na localização do domicílio – consumidor isolado ou pertencente a 

agrupamento, e/ou próximo a outra comunidade a ser universalizada; 

 No custo de atendimento por projeto de eletrificação, com rede elétrica, por 

consumidor; 

 Na caracterização do público alvo. 

 

Além de estarem em áreas remotas, isoladas e distantes do sistema elétrico, as 

comunidades podem estar localizadas em ilhas, área de proteção ambiental ou 

áreas de difícil acesso à rede elétrica. 

Os domicílios localizados em áreas de proteção ambiental serão eletrificados 

utilizando sistemas fotovoltaicos.  

 

O mercado alvo da eletrificação rural é composto por consumidores classificados 

como pequeno produtor rural, produtor rural típico, assentamentos, centros 

comunitários e etc. 
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Os consumidores são classificados seguindo as condições estabelecidas na Resolução 

ANEEL nº414, que estabelece que a concessionária classifique a unidade 

consumidora baseada nas atividades nela exercidas. 

Esta classificação também é aplicável a unidade consumidora com fim residencial 

sob responsabilidade de trabalhador rural, que desenvolve agricultura de 

subsistência. 

A unidade consumidora deverá ser classificada como residencial de baixa renda, 

portanto produzindo, apenas, para consumo próprio, ou seja, agricultura de 

subsistência, conforme definido na Lei Federal nº12.212, de 2010, ao qual dispõe 

sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica; altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho de 

2000, 10.925, de 23 de julho de 2004, e 10.438, de 26 de abril de 2002; e dá outras 

providências. Institui o Código Florestal. 

A menor tarifa é aplicável à unidade consumidora residencial, caracterizada como 

“baixa renda” de acordo com os critérios estabelecidos em regulamentação 

específica. Este consumidor é classificado como Residencial Baixa Renda. 

 

Para que os sistemas fotovoltaicos sejam utilizados é necessário que o critério 

estabelecido no Fluxograma do Anexo I seja satisfeito para o atendimento de 

domicílios rurais, baixa renda, a instalação do ramal de conexão, do kit de 

instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor, deve ser realizada sem 

ônus ao interessado, com recursos da CDE, a título de subvenção econômica. Caso 

esta unidade consumidora esteja localizada em ilhas ou áreas de proteção 

ambiental deverá ser utilizado sistema fotovoltaico para a eletrificação das 

mesmas, independentemente da classificação dos consumidores, variando neste 

caso o tipo de sistema fotovoltaico a ser utilizado. 

Se a opção de atendimento escolhida para eletrificação da comunidade, ou 

consumidor isolado, for sistema fotovoltaico observar os seguintes itens: 
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 Para as unidades consumidoras rurais classificadas como residencial de baixa 

renda deverá ser utilizado o sistema fotovoltaico SIGFI80, Desenhos 028.01 a 

028.012. 

NOTA: 

1. Caso seja necessário utilizar sistema de bombeamento d’água na 

comunidade, as características do poço deverão ser definidas e o projeto 

deverá ser estudado individualmente. 

6. DEFINIÇÃO DO PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA 

DOS SIGFI 80 

Dentro da estrutura de um programa de eletrificação rural utilizando sistemas 

fotovoltaicos, com via a fornecer ao usuário uma alternativa ao atendimento via 

rede elétrica, a configuração da instalação exerce um papel fundamental na 

definição das responsabilidades de manutenções corretiva e preventiva. 

Os sistemas fotovoltaicos incluindo módulos, controladores de carga, estruturas 

suporte, inversores CC/CA, medidor de energia e baterias serão de propriedade das 

unidades de negócio do Grupo Energisa. Considerando-se, também, a necessidade 

de isonomia do atendimento aos consumidores fotovoltaicos e convencionais 

buscou-se determinar onde termina a responsabilidade da Energisa e começa a do 

consumidor. 

Similar à rede elétrica, onde a concessionária estabelece seu limite no padrão de 

entrada dos prédios, o sistema fotovoltaico deve apresentar um quadro de entrada, 

onde estão localizados todos os equipamentos pertencentes à Energisa – 

denominado padrão de entrada fotovoltaico, conforme Desenhos 028.03 e 028.05. 

O padrão de entrada define o limite da propriedade e atuação da Energisa e do 

consumidor. Portanto são de responsabilidade da Energisa o gerador fotovoltaico, o 

controlador de carga, o inversor CC/CA, o medidor de energia e as baterias, bem 

como as proteções destes equipamentos. A partir deste ponto de entrega, o 
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consumidor é responsável pela manutenção das cargas (incluindo reatores, 

lâmpadas, interruptores e disjuntores de carga internos), bem como o 

gerenciamento da disponibilidade energética do sistema fotovoltaico. Este 

tratamento traduz o Art. 15 da Resolução ANEEL nº 414 que estabelece que "até o 

ponto de entrega, a concessionária (ou permissionária) deverá adotar todas as 

providências com vistas a viabilizar o fornecimento, bem como, operar e manter o 

seu sistema elétrico". A qualidade da instalação dos sistemas fotovoltaicos é 

fundamental para garantir o bom desempenho e redução das falhas destes sistemas 

7. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Conforme estudos das características intrínsecas de cada região/município, 

utilizando as coordenadas geográficas e os dados de incidência solar, o sistema 

fotovoltaico foi dimensionado para atender as necessidades básicas das unidades 

consumidoras. 

No dimensionamento foram consideradas as seguintes premissas:   

a) Disponibilizada uma potência mínima capaz de atender as necessidades dos 

domicílios, tais como iluminação, comunicação e pequenos eletrodomésticos 

como: rádio, TV e liquidificador, conforme Tabela 1. 

Tabela 1: Relação equipamentos do SIGFI 80 

Equipamentos  Potência (W) Quantidade Horas/Dia 

LED 12 8 5 

Refrigerador 90 1 12 

Uso geral 240 1 3 

Carregador de Celular 15 2 6 

Ventilador 60 2 5 

Refletor de LED 45 1 5 

TV 80 1 4 

b)  Deverão ter restrições a cargas como: aquecimento e refrigeração que 

solicitam grandes demandas, conforme comentado no item 5 deste documento. 
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c) Os componentes do SIGFI devem atender às exigências das normas expedidas 

pelos órgãos oficiais competentes, pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do 

Instituto Nacional de Metrologia. 

d) Todos os equipamentos devem ter certificação do INMETRO conforme Portaria 

Nº 004 de 04/01/2014 ou outra organização credenciada pelo Conselho Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO. 

8. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA 

O sistema SIGFI 80 é do tipo isolado (autônomo) e possui a configuração mostrada 

na Figura 02 e Desenho 028.01. Nesta configuração não há conexão com o sistema 

elétrico da Distribuidora de Energia Elétrica (photovoltaic stand alone system), e é 

composto dos seguintes equipamentos e materiais: 

a) Módulos Fotovoltaicos; 

b) Controlador de Carga - Sistema de Regulação de Tensão; 

c) Baterias - Sistema de Armazenamento de Energia; 

d) Inversor - Sistema de Conversão de Corrente Elétrica CC/CA; 

e) Proteção, fixação e cabeamento do SGFI. 
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Figura 02: Configuração do sistema Fotovoltaico SIGFI 80 

9. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

O sistema SIGFI80 é constituído pelos seguintes equipamentos e materiais 

especificados e descritos nos itens a seguir: 

 

O módulo fotovoltaico é composto por um conjunto de células fotovoltaicas, 

interligadas e dispostas em uma estrutura de sustentação em moldura de alumínio 

anodizado, devendo possibilitar o agrupamento e arranjos de forma simples, ver 

Desenho 028.02. Os painéis podem ser instalados de diversas formas, dependendo 

dos valores desejados de tensão e corrente elétrica. 

Os módulos fotovoltaicos devem apresentar as seguintes características gerais: 

a) Os geradores fotovoltaicos devem ser compostos por módulos idênticos, ou 

seja, com mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais; 
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b) Devem ser constituídos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo (Poly 

ou Monocristalino); 

c) Os módulos devem ter potência nominal mínima de 300 Wp ≤ P ≤ 350Wp, para a 

potência nominal do sistema.  

d) Número mínimo de células em série: 72 células; 

e) Terminais de conexão: tipo MC4; 

f) Os conectores devem ter proteção mínima IP67; 

g) As caixas de junção devem ter proteção mínima IP65; 

h) Os módulos fotovoltaicos deverão possuir pontos de conexão de aterramento; 

i) Com o inversor injetando normalmente na rede e em ausência de sombras, os 

módulos fotovoltaicos não devem exibir nenhum fenômeno de "ponto quente";  

j) Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica 

para a comprovação das exigências acima; 

k) Os módulos devem ter boa performance em longo prazo, portanto devem 

atender aos padrões internacionais estabelecidos na IEC 61215, IEC 61730 e 

possuir certificação do INMETRO. Estas informações deverão ser confirmadas 

por meio de apresentação dos respectivos certificados, que deve estar com 

seus prazos de validade atualizados; 

l) Devem possuir Registro Nacional de Conservação de Energia do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem emitido pelo Inmetro: Classe A 

m) Os módulos devem ter eficiência mínima de 15,8% em STC (Standard Test 

Conditions); 

n) Os módulos devem ter, no mínimo, frames (estruturas de suporte dos painéis 

de células fotovoltaicas) de 29 mm e contar com vidro de proteção das células 

com espessura mínima de 3 mm; 
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o) Os módulos fotovoltaicos e os demais equipamentos deverão ter certificação 

INMETRO conforme Portaria 004/201.  

p) Classe de proteção II segundo a norma IEC  61215; 

q) Variação máxima da potência nominal nas STC em relação à de placa de ± 5%; 

r) Garantia de, no mínimo, 10 anos para substituição de módulos que apresentem 

defeitos. 

s) Garantia de potência de, no mínimo, 20 anos para substituição de módulos que 

apresentem uma degradação de potência acima de: 

 10% relativo à potência nominal nos primeiros 10 anos, e 

 20% relativo à potência nominal em 20 anos. 

t) Todos os módulos deverão possuir flash test e não serão admitidos módulos que 

tenham potência medida inferior a potência nominal. 

Como alternativa poderão ser utilizados os módulos fotovoltaicos com as seguintes 

características complementares: 

u) Os módulos devem ter potência nominal mínima de 150 Wp, para a potência 

nominal do sistema.  

v) Número mínimo de células em série: 36 células; 

w) Terminais de conexão: tipo MC4; 

x) Os módulos devem ter eficiência mínima de 15% em STC (Standard Test 

Conditions); 

y) Os módulos devem ter, no mínimo, frames (estruturas de suporte dos painéis 

de células fotovoltaicas) de 24 mm e contar com vidro de proteção das células 

com espessura mínima de 3 mm; 
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O inversor deve ser homologado pelo INMETRO, e ainda deve converter a tensão de 

entrada em corrente contínua gerada nos módulos fotovoltaicos e baterias em uma 

tensão de saída em corrente alternada e desta forma, possibilitar aos consumidores 

a utilização de seus dispositivos e cargas. 

O inversor deve apresentar as seguintes características gerais: 

a) Deve ser do tipo isolado (autônomo); 

b) Devem converter corrente contínua em corrente alternada 110V em 60 Hz; 

c) Ter baixa distorção harmônica; 

d) Deve satisfazer a demanda de pico do sistema e ter a capacidade de operar 

todas as cargas que estiverem conectadas e em funcionamento ao mesmo 

tempo em corrente alternada; 

e) Os inversores deverão apresentar proteção na saída CA contra sobrecarga, 

curto-circuito e níveis de tensão; 

f) Os inversores deverão possuir um ponto de aterramento disponível na carcaça; 

g) Potência Nominal em Operação Contínua: conforme especificado na tabela por 

tipo de sistema; 

h) Potência de Pico: O inversor deverá ser capaz de partir as cargas discriminadas 

na Tabela 1 para o tipo correspondente de sistema fornecido; 

i) Faixa de Tensão de Entrada CC: 12 Vcc ou múltiplos; 

j) Tensão de Saída CA rms – monofásica 120 Vca ou 220 Vca, conforme tensão 

local; 

k) Forma de onda CA de saída: Senoidal; 

l) Detecção automática de carga, para religamento: ≤ 10W (caso aplicável); 
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m) Distorção harmônica total (TDH=3%) na saída CA e FP=0,99;  

n) Eficiência superior a 85% na faixa de operação contínua; 

o) Consumo em vazio (stand by): ≤ 3% da potência nominal; 

p) Deverá suportar uma corrente de partida com um valor rms de, 

aproximadamente, 8 vezes o valor nominal de placa durante um intervalo de 

tempo de 500 ms; 

q) Retorno automático sem necessidade de reset; 

r) Proteção contra inversão de polaridade eletrônica, na entrada; 

s) Indicação visual de condição de operação; 

t) Faixa de variação da tensão de saída ± 3%; 

u) Frequência de saída: 60 Hz ± 5 %; 

v) Expectativa de vida útil: 10 anos; 

w) Permitir operação na faixa de temperatura ambiente de 0 °C a 50 °C; 

x) Corrente de pico no instante de conexão da alimentação menor que 10 vezes a 

nominal. 

 

A função do controlador de carga também conhecido como regulador fotovoltaico é 

proteger as baterias contra sobrecargas e descargas profundas. O controlador deve 

ter as características e configuração a seguir: 

a) O controlador deverá ser do tipo MPPT; 

b) Vida útil esperada de pelo menos 10 anos; 

c) Chaveamento eletrônico (sem componentes eletromecânicos); 
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d) Proteção contra corrente reversa (diodo de bloqueio) e contra inversão de 

polaridade (módulo, bateria e cargas); 

e) Set points (tensões de operação) pré-ajustável internamente para os níveis 

adequados às baterias que estão sendo fornecidas; 

f) Desconexão da carga (proteção contra descargas excessivas das baterias); 

g) Suportar a corrente de curto-circuito do(s) módulo(s) especificado(s); 

h) Compensação térmica, sendo - 20 mV/°C - referência 25°C; 

i) Proteção contra sobrecarga da bateria; 

j) Desconexão do módulo e da carga caso a bateria seja desconectada; 

k) Fusível de proteção contra curto-circuito no lado da carga; 

l) Capacidade total de corrente mínima adequada ao tipo de sistema para o lado 

da carga; 

m) Capacidade de corrente para o lado do gerador deve ser compatível com os 

sistemas oferecidos; 

n) Tensão nominal de 12 Vcc ou múltipla; 

o) Tensão de circuito aberto do gerador fotovoltaico adequado ao tipo de sistema 

ofertado; 

p) Os controladores de carga e descarga deverão apresentar uma queda de tensão 

máxima de 0,8V, tanto entre os terminais do gerador fotovoltaico e os da 

bateria, quanto entre os terminais da bateria e os da carga; 

q) Término de carregamento da bateria, múltiplos adequado de 14,3 ± 0,2 Volts; 

Reinicio do carregamento da bateria, múltiplos adequados de 13,2 ± 0,3 Volts; 

Desconexão das cargas por subtensão múltiplos adequados de 11,3 ± 0,2 Volts; 

Tensão de reconexão das cargas, múltiplos adequado de 12,5 ± 0,2 Volts; 
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r) Temperatura de funcionamento: 0°C a 60°C; 

s) Fornecer ao usuário indicação visual (LEDs, mostrador analógico, display em 

LCD ou outro tipo de mostrador) sinalizar o estado da bateria e do seu estado 

de operação; 

t) Contar com dispositivo para redução de tensão mecânica nos cabos e 

capacidade para receber cabos de acordo com as bitolas especificadas e caixa 

resistente a impacto; 

u) Tempo de espera para desconexão das cargas por subtensão de bateria: 2 ms e 

não possuir dispositivo externo para reconexão de cargas manualmente quando 

ocorrer o desligamento por subtensão na bateria; 

v) Não apresentar interferência em sistemas de recepção radiofrequência; 

w) Possuir alarme de subtensão na bateria, desconexão automática da carga caso 

haja sobretensão no circuito de saída e reconexão quando a tensão voltar ao 

normal; 

x) Capacidade para suportar até 25% de sobrecarga por até 1 minuto. 

Características desejáveis: 

 Regulação de gaseificação da bateria; 

 Equalização de bateria; 

 Proteção eletrônica sem fusível. 

NOTA:  

1. As características dos controladores de carga devem ser compatíveis com as 

características dos módulos fotovoltaicos, das baterias e com o inversor 

ofertados. Cada unidade deverá ser acompanhada de manual de 

operação/manutenção, diagrama completo do circuito eletrônico e lista de 

componentes em português. 
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A bateria é um elemento essencial nos sistemas fotovoltaicos. A bateria deve 

acumular energia para ser utilizada à noite ou em períodos nublados. 

As baterias devem ser estacionárias, do tipo “100 % livre de manutenção” (sem 

necessidade de reposição de água) de Nano-Carbono, para aplicação em sistemas 

fotovoltaicos. Deverão ser utilizados 8 baterias de 105 Ah referência C20, para 

garantir o fornecimento de 48horas sem sol para prover fornecimento de energia 

elétrica as cargas conectadas no SIGFI80. 

As baterias devem apresentar as seguintes características gerais: 

a) As baterias deverão ser do tipo chumbo carbono, livres de manutenção, com 

tensão nominal de 12V, associadas em série e/ou paralelo, de modo a fornecer 

os níveis de tensão e corrente desejados. As associações deverão utilizar 

baterias idênticas; 

b) Capacidade de 100 ah - referência C20; 

c) Capacidade para operar sob temperaturas de 0 a 50°C; expectativa de vida útil 

média igual ou superior a 5 anos nas condições de temperatura e uso 

especificadas; 

d) Terminais rosqueáveis e respectivas porcas e arruelas em aço inoxidável; 

e) Tensão de recarga entre 13,62 e 14,4 V; 

f) Corrente máxima de carregamento de 30A; 

g) Tampas providas de respiros que permitam a saída de gases; 

h) Dispositivo antichama para evitar a explosão ou incêndio da bateria; 

i) Caixa de polipropileno e resistente a impacto; 

j) Indicação de polaridade nos terminais e terminais rosqueados M6; 
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k) Não permitir o vazamento de eletrólito durante manuseio e transporte 

l) Indicação de data de fabricação e número de série em cada unidade; 

m) Data de fabricação não superior a 60 dias relativo à data de solicitação a 

Energisa para inspeção; 

n) Possuir peso aproximado de 30kg cada bateria. 

Característica desejável: visor para indicação do estado de carga da bateria. 

 

Ao efetuar a instalação de baterias dever-se-á ter em conta as seguintes 

precauções: 

 Instalá-las em locais ventilados; 

 Protegê-las das intempéries; 

 Revestir os bornes com vaselina para evitar a oxidação; 

 Evitar que as baterias estejam expostas ao calor excessivo e que fiquem em 

locais onde se produzam faíscas ou chamas, isto porque poderiam originar 

explosões devido ao hidrogênio que liberam. 

 

Visando obter o melhor aproveitamento das baterias, recomendam-se algumas boas 

práticas, tais como:  

Manter limpos os topos das baterias para evitar possíveis curtos-circuitos 

resultantes da acumulação de pó úmido e de sujidade; 

 Conferir se os terminais dos cabos estão bem apertados; 

 A equalização preventiva pode ser aplicada a cada seis meses, especialmente 

em locais onde o tempo médio entre falhas (MTBF) do sistema de distribuição é 
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mais elevado. Esse regime de carga serve para unificar a tensão dos elementos 

e a densidade dos eletrólitos. Para promover a equalização preventiva, o 

carregador deve ser ajustado para uma tensão de 14,4 V/monobloco (2,4 Vpe) 

por um período máximo de 6 horas. 

 

 

O sistema deverá possuir um sistema de proteção contra surtos de maneira que o 

inversor de frequência fique protegido de possíveis surtos diretos (lado CA) e 

indiretos (lados CA e CC). Para tanto, deverá ser considerado no projeto o ponto de 

instalação dos inversores e o arranjo dos painéis, para que sejam definidos os 

pontos ideias de instalação e características dos DPSs que irão compor o sistema de 

proteção. 

Para as saídas dos inversores em corrente alternada, deverá prever também, no 

mínimo, 1 DPS Tipo II para cada alimentador CA, conforme diagrama unifilar do 

Desenho 028.12. 

Cada DPS do lado CA deverá estar protegido por fusíveis. 

Os pontos de conexão de todos os DPSs, deverão estar conectados em barras de 

terra devidamente equipotencializadas em relação ao restante do aterramento da 

estação. 

 

Para a proteção do lado CC, deverão ser instalados no mínimo 1 DPS Tipo II, 

conforme diagrama unifilar do Desenho 028.12, para cada alimentador de cada 

String (positivo e negativo), tendo estas características compatíveis com os níveis 

de tensão e corrente projetados para cada String do sistema. Os DPSs deverão estar 

em pontos próximos ao local de instalação dos inversores. 
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Cada DPS do lado CC deverá estar protegido por fusíveis, e o circuito de 

alimentação (entradas positiva e negativa) por chaves fusíveis. 

Os pontos de conexão de todos os DPSs, tanto CA quanto CC, deverão estar 

conectados em barras de terra devidamente equipotencializadas em relação ao 

sistema de aterramento do sistema. 

 

Os cabos de Corrente Contínua aplicados no sistema devem atender aos seguintes 

parâmetros: 

a) Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser resistentes a 

intempéries e à radiação UV. Devem apresentar a propriedade de não 

propagação de chama, de autoextinção do fogo e suportar temperaturas 

operativas de até 90ºC. Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio 

para instalação; 

b) Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de 

trabalho; isolamento 0,6/1 kV, 06mm² conforme Desenho 028.03, Desenho 

028.04, Desenho 028.05 e Desenho 028.12; 

c) Devem apresentar garantia mínima de 5 (cinco) anos, vida útil de 25 (vinte e 

cinco) anos e certificação TUV; 

d) Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica 

para a comprovação das exigências acima; e 

e) No percurso entre as strings e inversores, os cabos deverão estar acomodados 

em eletrocalhas lisas, com tampa, dimensionadas conforme características do 

sistema. 

 

Os cabos de Corrente Alternada aplicados no sistema devem atender aos seguintes 

parâmetros: 
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a) Os condutores da fiação deverão ser do tipo flexíveis, formados por fios de 

cobre eletrolítico, tempera mole, revestidos de PVC-BWF, isolamento 0,6/1 kV, 

antichamas, livre de halogênio, encordoamento classe 4, temperatura 90 ºC; 

16mm², conforme Desenho 028.03, Desenho 028.04, Desenho 028.05 e Desenho 

028.12. 

b) A fiação deverá correr sempre em eletrodutos ou eletrocalhas apropriadas com 

tampas removíveis. Deverão ser de material não propagador de chama. 

 

O sistema de aterramento e as proteções contra descargas atmosféricas devem 

seguir as seguintes especificações: 

Todos os equipamentos e estruturas metálicas instalados serão conectados ao 

aterramento da unidade consumidora (Esquema TN-S), no qual o neutro e o 

condutor de proteção são distintos, sendo o neutro aterrado logo na entrada e 

levado até a carga, em paralelo um outro condutor PE é utilizado como terra e é 

conectado à carcaça dos equipamentos, conforme a Figura 03. Serão utilizados 

condutores de mesma bitola que os condutores fase, buscando-se sempre a menor 

distância possível entre o equipamento e o ponto de aterramento. A instalação 

deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5410 e 5419, inclusive, 

eventuais adaptações necessárias. 

 

Figura 03: Esquema de aterramento TN-S 
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Os condutores de aterramento dos módulos deverão ser do tipo flexíveis, formados 

por fios de cobre eletrolítico, tempera mole, revestidos de PVC-BWF, isolamento 

0,6/1 kV, antichamas, livre de halogênio, encordoamento classe 4, temperatura 90 

ºC; (06mm², conforme Desenho 028.03, Desenho 028.04, Desenho 028.05 e Desenho 

028.12. 

Os condutores de aterramento da malha de aterramento, deverão ser de cabo de 

cobre nu de 50mm², para interligação da malha de aterramento e protegido por um 

eletroduto de PVC rígido de Ø1/2”. 

Devem ser empregadas hastes de aço recobertas com cobre, com espessura mínima 

da camada 254 µm, diâmetro mínimo 16 mm e comprimento mínimo de 2400 mm, 

visando garantir a durabilidade do sistema e evitar variações sazonais da 

resistência em função da umidade do solo 

As hastes devem ser espaçadas de, no mínimo, o seu comprimento e interligadas 

por condutores de cobre contínuos, seção mínima 50 mm², enterrados a pelo 

menos 500 mm de profundidade.  

A resistência de aterramento será menor ou igual a 10Ω (dez Ohms) em qualquer 

época do ano. 

 

A estrutura de fixação dos módulos fotovoltaicos deverá ser de poste tubular, 

fixada no solo, conforme Desenho 028.07 e o seu dimensionamento a ser fornecido 

pela empresa fornecedora da estrutura deverá atender as seguintes premissas das 

normas técnicas referenciadas: 

• NBR 6123: 1988 – Forças devidas ao Vento em Edificações; 

• NBR 8681: 2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

• NBR 8800: 2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 

• AA (ASD / LRFD): 2010 - Aluminum Design Manual (Aluminum Association); 
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• NBR6323: 2016 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro 

fundido – Especificação; 

• AWS D1.1/D1.1M:2010 - Código de Soldagem Estrutural - Aço (American Welding 

Society); 

• ABNT NBR 7000:2016 - Alumínio e suas ligas - Produtos extrudados com ou sem 

trefilação - Propriedades mecânicas; 

• ABNT NBR 12610:2010 - Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — 

Determinação da espessura de camadas não condutoras — Método de correntes 

parasitas (Eddy current); 

• ABNT NBR 6591:2008 Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção 

circular, quadrada, retangular e especial para fins industriais – Especificação; 

• ABNT NBR 8261:2010 Tubos de aço-carbono, formado a frio, com e sem solda, de 

seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais; 

• ASTM A36: Norma de Especificação da liga A36 de aço carbono estrutural da 

American Society for Testing and Materials (ASTM). 

O sistema estrutural deverá ser projetado para operar nos estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia.  

A figura 04 apresenta em laranja a área de interesse do projeto sobreposta ao 

mapa das isopletas da norma NBR 6123. De acordo com esta norma, e, em função 

do local de instalação da estrutura, temos as seguintes premissas de projeto: 
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Figura 04 – Esquema de Ligação do SIGFI80 

O sistema estrutural está dimensionado para suportar as cargas de ventos de até 

45m/s, associadas às cargas de peso próprio do equipamento. 

NOTA:  

1. As recomendações dispostas nessa seção são requisitos técnicos exigidos, de 

modo que o dimensionamento completo da estrutura de fixação do SIGFI 80 

da Energisa deverá ser fornecido pelo fabricante. 

Como alternativa poderão ser utilizadas as estruturas dimensionadas pelo projeto 

P& D da Energisa Mato Grosso do Sul conforme “Memorial Descritivo” do Anexo 

Complementar a esta Norma, para serem utilizadas nos módulos fotovoltaicos 150 

Wp. 

Na Figura 05 abaixo está apresentado o Projeto estrutural para fixação de módulos 

fotovoltaicos de 150 Wp. Na alternativa apresentada pelo P&D as baterias e os 

equipamentos de conversão e controle não compartilham dos mesmos abrigos por 

motivos de segurança. 
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Figura 05: Representação Projeto estrutural P&D Energisa 

NOTA 

1. Para utilização deste suporte, deverá ser feita consulta prévia à Unidade de 

Negócios Energisa. 

 

O sistema estrutural suportará 4 painéis fotovoltaicos dispostos em uma única 

fileira na configuração paisagem conforme Desenho 028.03, 028.04, 028.05 e 

028.07.  

A inclinação deverá ser 15° dos painéis em relação ao solo será padronizada para 

todas as regiões de aplicação do projeto. A altura mínima: distância definida entre 

o solo e a parte mais baixa dos painéis suspensos - será de 2,5m, conforme figura 

06. 

 

Figura 06 – Inclinação dos Módulos Fotovoltaicos – SIGFI 80 
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No caso específico do Pantanal a inclinação dos módulos é de 22 graus, com uso da 

estrutura do item 9.6 Figura 5. 

 

A base apresentada no Desenho 028.07 é constituída de 2 tubos redondos de 

diâmetros diferentes, 2 cantoneiras e 4 porcas. Os materiais dos tubos e seus 

processos de fabricação estão em acordo com a norma ABNT NBR 8261:2010. Estes 

itens de aço carbono são soldados de acordo com as recomendações da norma AWS 

D1.1/D1.1M:2010. 

O conjunto deverá ter peso aproximado de 12 Kg e medir 1,2m de comprimento. 

Após a soldagem, o conjunto deverá sofrer o processo de galvanização a fogo, 

conforme norma ABNT NBR 6323 “Galvanização de Produtos de Aço ou Ferro 

Fundido – Especificação”. A espessura mínima dos itens de aço da base é de 

4,25mm, portanto a espessura mínima da camada de zinco será de 63 Micras Para a 

fixação da base no solo, recomenda-se a realização de um furo de diâmetro de 60 

Cm com profundidade de 1,0m. Reforça-se a necessidade de que o projeto de 

fundação, para cada localidade, seja realizado por profissional especializado, de 

modo a garantir as condições de segurança da instalação do sistema. 

 

O Poste Tubular é constituído por um tubo redondo de aço carbono com costura. O 

material, o processo de fabricação e o tratamento de superfície são os mesmos 

citados no tópico 9.7.2 e é representado no Desenho 028.07. O poste pesa 

aproximadamente 36 Kg e o seu comprimento é de 2,8m. Possui um furo na região 

central para a passagem de cabos, após a Base estar devidamente ancorada ao 

solo, o Poste Tubular deve ser inserido na Luva de Conexão. A fixação do Poste na 

Base se dá através do aperto de 4 parafusos inseridos nas porcas soldadas da Luva. 

Os parafusos acabam por estrangular o Poste Tubular, dentro da Luva da Base 

gerando um travamento versátil e muito eficiente. 
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O Prisma é constituído de cantoneiras de aço carbono na liga A36, tubo redondo e 

porcas. Após os elementos serem soldados o conjunto recebe o tratamento de 

galvanização a fogo conforme observância das normas técnicas referenciadas. O 

prisma deverá ser dimensionado de maneira a atende às seguintes especificações 

do projeto definido: 

• Layout dos painéis solares (4 painéis alinhados na posição paisagem); 

• Inclinação de 15° dos painéis em relação ao solo. 

As dimensões LxAxP são 3,0x0,5x1,2m conforme Desenho 028.05. O peso deste 

conjunto é de aproximadamente 50 Kg. 

Através da luva central o prisma é fixado no Poste Tubular. A fixação do Prisma no 

Poste Tubular se dá através do aperto de 4 parafusos inseridos nas porcas soldadas 

da Luva Central.  

 

Este subsistema Desenho 028.06 tem como função fixar os painéis fotovoltaicos no 

subsistema de trilhos. Para o atendimento das condições de carregamento definidas 

no cálculo estrutural do projeto a ser dimensionado pelo fabricante, cada painel 

fotovoltaico precisa obrigatoriamente de quatro pontos de fixação. 

10. PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO SIGFI80 

Visando obter o melhor aproveitamento das baterias, recomendam-se algumas boas 

práticas, tais como:  

 Manter limpos os topos das baterias para evitar possíveis curtos-circuitos 

resultantes da acumulação de pó úmido e de sujidade; 

 Conferir se os terminais dos cabos estão bem apertados; 
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 Medir as tensões do bloco e de cada célula, assim como a densidade do ácido 

das células (para a carga máxima, com uma corrente de descarga nula ou 

aproximadamente nula); 

A incidência dos raios solares sobre o Painel Fotovoltaico produz eletricidade. Por 

meio de um Controlador de Carga, esta energia é enviada para Baterias onde fica 

armazenada para ser utilizada, normalmente à noite ou em dias chuvosos ou muito 

nublada. A energia armazenada nas baterias, não pode alimentar diretamente 

aparelhos domésticos convencionais. É necessário, para isto, utilizar um Inversor de 

Tensão, cuja finalidade é converter a tensão das baterias de Corrente Contínua 

para Corrente Alternada, padrão utilizado pelas concessionárias de energia elétrica 

(120Vca e 220Vca), conforme Figura 07. 

 

Figura 07 – Esquema de Ligação do SIGFI80 

 

Os painéis fotovoltaicos devem ser instalados em um local ensolarado e sem 

sombras, orientados para a direção norte, com inclinação de acordo com a 

localidade, devendo ser encobertos durante sua instalação para evitar a geração de 

corrente elétrica, ver Desenho 028.01 a 028.12. A fixação dos módulos 

fotovoltaicos deve ser feita em suportes ou perfis resistentes à corrosão e ao sol e 
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a ventos fortes e tempestades. Lembre-se que os módulos poderão ficar lá por mais 

de 20 anos. Os painéis fotovoltaicos já vêm com furação para fixação, por isso, não 

é recomendado fazer novos furos. Isto causa a perda da garantia e enfraquece sua 

estrutura. É recomendado deixar um espaço entre os módulos e a superfície em 

que eles estão fixados para reduzir a temperatura e evitar a condensação de água 

na parte traseira. Certifique-se que a polaridade está correta e utilize a fiação 

mais curta possível. Verifique anualmente os painéis, a fiação, a estrutura e os 

acessórios. A chuva e o vento naturalmente limpam os painéis solares, entretanto, 

caso seja necessário limpa-los, utilize somente água e uma esponja macia, sem 

detergentes. 

Os módulos devem ser conectados ao controlador de carga, mas somente depois 

que as baterias tiverem sido conectadas. Conexões elétricas em corrente contínua 

exigem condutores elétricos próprios, com espessura maior e com o menor 

comprimento possível. Durante a instalação é preciso atenção à polaridade das 

ligações. Utilize como referência cabos vermelhos para positivo e cabos pretos para 

negativo. 

 

O controlador de carga deve ficar em local seco, protegido e ventilado. Nunca 

instale o controlador em locais húmidos. Ele aquece quando está em 

funcionamento, por isso deve ser fixado em uma superfície não inflamável com 

espaçamento mínimo de 150mm nas laterais para ventilação. Para evitar mau 

contato, os parafusos dos conectores devem ficar bem apertados. O controlador de 

carga não necessita de cuidados especiais. Antes da instalação, recomendamos ler 

atentamente o manual de instruções que acompanha o produto. 

O controlador de carga tem terminais próprios para conexão dos módulos, das 

baterias e de equipamentos que funcionam diretamente em 12Vcc/24Vcc (a 

depender do controlador de carga), conforme Figura 08. 
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Figura 08 – Bornes do Controlador de Carga do tipo MPPT 

O inversor deve ser conectado nas baterias e nunca deve ser conectado na saída do 

controlador de carga. As baterias devem ser conectadas, primeiro ao controlador, 

em seguida, aos módulos fotovoltaicos. É preciso bastante atenção à polaridade das 

ligações para evitar a queima do controlador e dos outros equipamentos. Utilize 

como referência cabos vermelhos para positivo e cabos pretos para negativo. 

 

O inversor deve ser ligado diretamente nas baterias. Os cabos elétricos devem ser 

conectados primeiro no inversor e depois nas baterias. Nunca conecte as garras do 

cabo elétrico às baterias sem ter antes conectado os cabos elétricos ao inversor. 

O inversor é um equipamento que pode consumir grande quantidade de energia e 

requer condutores elétricos próprios, com espessura maior e com o menor tamanho 

possível. Além disso, são necessários fusíveis de proteção elétrica.  

O inversor deve ser instalado em um local seco, sem contato com água ou respingos 

e com temperatura ambiente entre 0°C e 40ºC. O local também deve ser seguro, 

bem ventilado, com espaço mínimo de 50 mm em volta do aparelho. O inversor 

deve ficar separado de baterias ácidas, líquidos e gases inflamáveis. Há perigo de 

explosão. 

 

As baterias devem ser instaladas o mais próximo possível do controlador de carga, 

em geral, entre 30 cm e 01 metro. Elas liberam gás e devem ser armazenadas em 

local bem ventilado. Os terminais da bateria podem sofrer curtos-circuitos 

provocados por objetos de metal (como chaves e alicates) que podem causar 
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faíscas e explosão, portanto nunca coloque ferramentas em cima das baterias. Há 

perigo real de explosão. Não bata as baterias nem as incline mais do que 45º. 

Baterias chumbo-acidas contém ácido sulfúrico, um líquido venenoso e corrosivo 

que pode causar queimaduras ou irritações na pele e nos olhos, podendo ainda 

corroer roupas.  

A conexão das baterias entre si deve ser feita utilizando condutores elétricos 

próprios, com espessura maior e com o menor tamanho possível. Além disso, são 

necessários fusíveis de proteção elétrica. Durante a instalação é preciso atenção à 

polaridade das ligações. Utilize como referência cabos vermelhos para positivo e 

cabos pretos para negativo. 

 

Inicialmente, devem-se tomar alguns cuidados: os terminais da bateria podem 

sofrer curtos-circuitos provocados por objetos de metal (como chaves e alicates) 

que podem causar faíscas e explosão, portanto nunca coloque ferramentas em cima 

das baterias. Primeiro, deve-se conectar eletricamente o polo positivo e, por 

último, o polo negativo. As conexões devem ser muito bem apertadas. O contato 

entre os terminais da bateria e os cabos elétricos deve ser direto. Arruelas ou 

porcas não podem ficar entre os terminais das baterias e os cabos. Para maiores 

detalhes sobre a instalação de baterias, consulte o manual técnico fornecido pelo 

fabricante. 

 

Primeiramente é necessário assegurar que os cabos de interligação tenham o 

mesmo comprimento e o mesmo diâmetro. Eles devem ter o menor comprimento 

possível. Para realizar ligações em paralelo, o terminal positivo da primeira bateria 

deve ser conectado no terminal positivo da segunda bateria e assim por diante. A 

ligação dos terminais negativos deve ser realizada da mesma forma, o terminal 

negativo da primeira bateria deve ser conectado no terminal negativo da segunda 

bateria e assim por diante. O número máximo de ligações em paralelo não deve 

exceder 06 conexões. Ligações em paralelo mantem a mesma tensão do sistema, 
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por exemplo, 02 baterias de 12Vcc ligadas em paralelo formam um sistema com a 

mesma tensão de 12Vcc. 

 

Em uma conexão em série, a sequência de conexão dos terminais deve ser começar 

do polo positivo da primeira bateria para o negativo da seguinte e assim por diante. 

Ligações em série aumentam a tensão do sistema, por exemplo, 02 baterias de 

12Vcc ligadas em série formam um sistema com tensão de 24Vcc. Quando for 

necessário utilizar baterias com ligações em série e em paralelo em função da 

necessidade de maior capacidade do banco, recomenda-se primeiro montar os 

grupos em paralelo e depois em série. Esta configuração requer mais fiação, 

porém, é o sistema mais confiável. Bancos de baterias mais complexo devem ser 

projetados e montados por profissionais devidamente capacitados. 

 

A sinalização de segurança deve ser instalada junto a estrutura de fixação do SIGFI, 

conforme Desenho 028.04 de energia, próximo ao armário dos equipamentos do 

sistema fotovoltaico. Deverá ser instalada uma placa de advertência com os 

seguintes dizeres: “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO 

PRÓPRIA”, sendo identificado com tinta anticorrosiva, não sendo aceita a 

utilização de adesivos. 

A placa de advertência deverá ser confeccionada em PVC ou acrílico com espessura 

mínima de 1mm e conforme modelo apresentado no Desenho 028.04, em anexo à 

Norma Técnica. 

 

Deverá ser realizado teste de comissionamento conforme Checklist de 

Comissionamento em Anexo III. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Os Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica em Fonte Intermitente – 

SIGFI 80 serão instalados nas regiões indicadas no mapa da Figura 09. 

 

Figura 09: Locais que serão instalados o SIGFI dentro da área de concessão do 

Grupo Energisa. 

O projeto da instalação elétrica residencial está sugerido no Desenho 028.08. O 

ônus desta instalação é do interessado. 

12. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO 

Data Versão Descrição das Alterações Realizadas 

02/04/2019 0.0 Versão inicial 

13. VIGÊNCIA 

Esta Especificação Técnica entra em vigor na data de 15/04/2019. 
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14. ANEXOS 

Anexo I - Fluxograma para Eletrificação das Comunidades Rurais com SIGFI80 

Anexo II – Lista de Materiais SIGFI80 

Anexo III - Checklist de Comissionamento 

Anexo complementar IV - Especificação de Equipamentos para Universalização – 

Link Externo 

Anexo complementar V - Especificação para Contratação de Serviços – Link Externo 

  

https://www.energisa.com.br/Normas%20Tcnicas/Anexo%20IV%20Complementar%20%c3%a0%20NDU%20028%20-%20Especifica%c3%a7%c3%a3o%20de%20Equipamentos%20para%20Universaliza%c3%a7%c3%a3o.pdf
https://www.energisa.com.br/Normas%20Tcnicas/Anexo%20V%20Complementar%20%c3%a0%20NDU%20028%20-%20Especifica%c3%a7%c3%a3o%20para%20Contrata%c3%a7%c3%a3o%20de%20Servi%c3%a7os.pdf
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ANEXO I - FLUXOGRAMA PARA ELETRIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES 

RURAIS COM SIGFI80 
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ANEXO II – LISTA DE MATERIAIS SIGFI 80 

 

Equipamentos  
Qtd

. 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS POLY/MONOCRISTALINO – 72 CÉLULAS – 330W 04 

INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - 3KW 01 

STAUBLI CONECTOR MC4 320016P0001-UR PV-KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA 4 

STAUBLI CONECTOR MC4 32.0017P0001-UR PV-KST4/6II-UR ACOPLADOR MACHO 4 

CABO SOLAR NEXANS 51740 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 V DC) PRETO - MULT. 50 METRO. 20m 

CABO SOLAR NEXANS 52776 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 VDC) VERMELHO - MULT. 55 
METRO. 

20m 

CABO SOLAR NEXANS 52776 ENERGYFLEX BR 0,6/1KV (1500 VDC) VERDE - MULT. 25 METR. 25m 

PADRÃO DE ENTRADA MODELO ENERGISA – CAIXA ACRÍLICA MONOFÁSICA 01 

PLACA DE ADVERTÊNCIA “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”, 
CONFORME NDU -013. 

01 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DE PVC – PADRÃO ENERGISA – NDU - 001 03 

CAIXA DE PASSAGEM - PADRÃO ENERGISA – NDU -001 02 

ELETRODUTO DE PVC DE 32MM  10m 

ARMÁRIO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO – CHAPA DE AÇO 01 

BATERIAS DE NANO CARBONO – 105 AH 08 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO SIGFI 80 CONFORME PROJETO DIMENSIONADO 01 

DISJUNTOR DE CORRENTE ALTERNADA DE 20 A CONFORME PROJETO  02 
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ANEXO III – CHECKLIST DE COMISSIONAMENTO 

CHECKLIST DE COMISSIONAMENTO 

Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Geral 

As instalações devem ser 
mantidas limpas e 
organizadas. 

Visual           

Todos os componentes 
devem estar livres de 
qualquer defeito 
aparente. 

Visual           

Medidas anticorrosivas 
devem ser utilizadas. 

Visual           

O sistema está 
posicionado em  direção  
ao norte geográfico 

Bússula           

Distância do ramal de 
ligação 

Anotar           

Adequação ou nova 
instalação da rede 
elétrica interna da 
residência 

Visual           

Teste de funcionamento 
da rede elétrica 
interna da propriedade 

Visual           

Obra civil 

Verificar se existe 
infraestrutura 
necessária, como 
trapiche, estrada, etc. 

Visual           

Verificar se o acesso ao 
sistema fotovoltaico 
permite uma fácil e 
segura entrada e saída 
das equipes de trabalho e 
do transporte de bens. 

Visual           

Verificar se existe área 
apropriada para carga e 
descarga de 
equipamentos e 
materiais para O&M. 

Visual         
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Instalação elétrica do Sistema Fotovoltaico 

Durante  a  instalação  os  
conectores  devem estar 
sempre vedados e 
isolados para evitar a 
entrada de umidade. 

Visual           

Leito de cabos e dutos 
sem infiltração ou 
acúmulo de água, em 
nenhum momento. 

Visual           

Verificar se os cabos das 
strings saem da caixa de 
conexão, na parte 
traseira do módulo, sem 
sofrer estresse mecânico. 

Visual           

Os cabos do módulos 
fotovoltaicos devem ser 
protegidos da incidência 
de luz solar direta e da 
água da chuva. 

Visual           

Verificar   se   o   
cabeamento   dos   
módulos fotovoltaicos  
está  fixado  na  
estrutura  de suporte 
apropriada, de tal forma 
que elimine esforços  
mecânicos  no  cabo  e  
impossibilite sua vibração 
ou movimentação. 

Visual           

Verificar    se    a    
formação    do    arranjo 
(interconexões dos 
módulos em strings) está 
conforme o projeto 
executivo. 

Visual           

Terminais de condutores 
não aparente 

Visual           

Emendas entre cabos 
deve ser eviatada 
(justificar quando 
encessário) 

Visual           

Verificar se o 
cabeamento possui as 
bitolas e comprimentos 
especificados no projeto 
executivo. 

Visual           

Verificar  se  o  percurso  
dos  condutores  está em 
conformidade com o 
projeto executivo. 

Visual           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Instalação elétrica do Sistema Fotovoltaico 

Verificar se os 
conectores que ficarão 
expostos ao tempo são 
resistentes aos raios 
ultravioletas (UV).   Essa   
informação   deve 
constar no datasheet dos 
conectores (apresentar). 

Visual           

Todas as medidas de 
segurança, bem como a 
instalação de 
equipamentos de 
proteção (disjuntores 
para PV devem ser 
homologados para CC), 
devem estar concluídas. 

Visual           

Segurança 

Verificar se o sistema de 
controle de acesso 
ao sistema fotovoltaico 
está em conformidade 
com o projeto executivo. 

Visual           

Verificar  se  os  
ambientes  que  
apresentem riscos    e    
restrições    de    acesso    
estão devidamente    
sinalizados.    (abrigo     
dos 
equipamentos e baterias) 

Visual           

Verificar se os extintores 
e demais requisitos de 
segurança estão em 
conformidade com o 
projeto executivo. 

Visual           

EPIs e EPC foram 
devidamente utilizados 
durante toda a instalação 

Visual           

Estrutura 

Verificar se as dimensões 
da estrutura  de 
montagem  dos  módulos,  
partes  estruturais, 
fundações,  estão  em 
conformidade com o 
projeto executivo. 

Visual (uso 
de trena) 
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Estrutura 

Verificar se a fixação das 
estruturas metálicas no 
solo estão de acordo com 
projeto executivo 

Visual           

Verificar  se os materiais 
empregados são os 
mesmos especificados na 
lista de materiais do 
projeto executivo. 

Visual           

Verificar se a resistência 
estrutural de materiais 
está em conformidade 
com a declaração do 
fabricante (solicitar 
declaração). 

Declaração           

Verificar se os elementos 
estruturais apresentam 
perfeito acabamento. 

Visual           

Verificar  se  as  
superfícies  e  
revestimentos 
(galvanização,   pintura,   
anodização,   etc.) 
apresentam  as  
qualidades  determinadas  
na descrição   do   
projeto   executivo.   
Para   a verificação  da  
qualidade  de  
revestimentos fornecidos  
por  terceiros,  não  
realizados  no local, 
atentar para a 
declaração do fabricante 
das estruturas ou do 
terceiro responsável pelo 
revestimento. 

Visual e 
declaração 

do 
fabricante 

          

Verificar  se  as  
superfícies  estão  
perfeitas  e apresentam 
acabamento adequado, 
especialmente em 
relação aos 
revestimentos 
anticorrosivos. 

Visual         
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Módulos Fotovoltaicos 

Módulos dos painéis com: 
- Ausência de riscos e 
rachaduras no vidro; 
- Ausência de riscos e 
danos da camada traseira 
do módulo; 
- Ausência de dobras, 
torção ou danos na 
estrutura do módulo. 

Visual           

Verificar se os módulos 
instalados são novos e do 
mesmo tipo (modelo) que 
o especificado no projeto 
executivo. 

Visual           

Verificar se a montagem 
dos módulos atende ao 
estabelecido no manual 
de instalação do 
fabricante e respeita, 
entre   outros, a 
inclinação  mínima,  
distâncias  mínimas entre 
módulos e ponto de 
fixação. 

Visual           

Verificar se os módulos 
estão fixados 
firmemente, montados 
sem sofrer esforços 
mecânicos provenientes 
da estrutura(compressão, 
torção, tensão, flexão, 
cisalhamento). 

Visual           

Verificar se os módulos 
estão totalmente livres 
de danos. A parte 
traseira, filme de Tedlar, 
que sela o módulo, é 
muito sensível e não 
pode apresentar 
arranhões, riscos, 
perfurações ou marcas 
de impacto de objetos. A  
esquadria  de  alumínio  
não  pode  estar riscada, 
amassada ou batida. 

Visual           

Verificar se as células 
fotovoltaicas, vistas de 
frente,  apresentam  
coloração  homogênea, 
sem manchas ou estrias. 

Visual           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Módulos Fotovoltaicos 

Verificar se o módulo não 
apresenta bolhas de ar 
ou manchas entre as 
células e o vidro. 

Visual           

Verificar se os 
condutores de 
interconexão e os  
contatos  na  superfície  
da  célula  estão 
totalmente livres de 
sinais de corrosão. 

Visual           

Verificar se o módulo 
está totalmente íntegro, 
sem avarias. Módulos 
com furos na esquadria, 
aplicação  de  cola  ou  
fita  adesiva,  pintura, 
adesivos  ou  outras  
alterações  devem  ser 
rejeitados. 

Visual           

Verificar se o módulo não 
está sendo utilizado 
como   suporte   de   
fixação   para   outros 
materiais ou 
equipamentos. 

Visual           

Verificar  se  o  filme  
EVA, entre o vidro e as 
células, está translúcido, 
livre de amarelecimento. 

Visual           

Caixa de Junção 

Verificar se as caixas de 
junção dos cabos da 
string   possuem   o   
grau   de   proteção   IP 
conforme especificado no 
projeto executivo. O  
grau  de  proteção  IP  da  
caixa  montada  e com  
os  cabos  inseridos  deve  
permanecer  o mesmo. 

Visual           

Verificar se dutos e 
cabos, saindo da caixa de 
junção, não causam 
esforços mecânicos sobre 
a caixa. 

Visual           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Critérios Gerais para Abrigos dos Equipamentos e Baterias 

Verificar  se  as  
dimensões  dos  abrigos  
das baterias e 
equipamentos atendem 
as especificações do 
projeto executivo. 

Visual (uso 
de trena) 

          

Verificar se todos os 
materiais dos abrigos das 
baterias e equipamentos 
atendem às 
especificações da lista de 
materiais e/ou  do 
projeto executivo e estão 
em perfeitas condições 
(sem arranhões, 
amassados, etc). 

Visual           

Verificar  se a face 
inferior  da cobertura  
dos abrigos não 
apresenta sinais de 
umidade. 

Verificar 
durante 

manutenção 
preventiva 

          

Verificar  se  os  detalhes  
de  vedação  dos abrigos  
(por  ex.  borracha  
elastomérica  dos abrigos 
dos equipamentos) são 
impermeáveis e 
apresentam excelente 
acabamento. 

Visual           

Verificar se as aberturas 
de ventilação protegem o 
abrigo contra a entrada 
de água, inclusive  em  
caso  de  temporais,  e  
estão conforme  projeto  
executivo  (fazer  teste  
de chuva nos abrigos) 

Visual           

Verificar se a vedação 
contra poeira e entrada 
de insetos do abrigo é 
eficiente. 

Visual           

Verificar se as aberturas 
dos abrigos possuem 
proteção contra acesso 
indevido (cadeados e 
trancas em perfeito 
estado). 

Visual           

Verificar se o suporte dos 
abrigos se encaixam 
perfeitamente nas 
esquadrias. 

Visual           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Critérios Gerais para Abrigos dos Equipamentos e Baterias 

Verificar  se  os  abrigos  
estão  conectados  ao 
aterramento 
 

Visual           

Abrigo das Baterias 

Verificar  se  a  base  de  
suporte  do  abrigo 
apresenta superfície 
plana, com acabamento 
liso que não acumule 
poeira. 

Visual (uso 
de nível) 

          

Verificar  se  a  base  do  
abrigo  é  resistente  o 
suficiente    para    as    
cargas    que    serão 
movimentadas 

Visual           

Verificar  se  o  abrigo  
das  baterias  possui 
aberturas de ventilação 
conforme determina 
o projeto executivo 

Visual           

Verificar se as paredes 
do abrigo das baterias 
não estão em contato 
com as baterias 

Visual           

Verificar se, no caso de 
baterias com eletrólito 
líquido,  a  estante  está  
equipada  com  uma 
bandeja  ou bacia  de 
retenção  impermeável, 
com   capacidade   
suficiente   para   reter   
o volume de ácido de 
uma célula, e se os vãos 
entre bandejas está 
vedado, conforme 
projeto executivo. 

Visual         
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Abrigo das Baterias 

Verificar  se  o  
isolamento  térmico  está  
em conformidade com o 
especificado no projeto 
executivo.  A  parede  
deve  estar  conforme 
especificado  no  projeto  
executivo,  ser  feita com  
material  isolante  e  ter  
a  espessura adequada,   
contribuindo   para   
manter   a temperatura 
ideal. 

Visual           

Verificar se a estante 
(caso o faricante tenha 
fornecido)   para   
receber   as   células   
está construída conforme 
o projeto executivo. 

Visual           

Verificar  se  a  estante  
é  confeccionada  com 
material resistente ao 
ácido ou protegida por 
um  revestimento  
anticorrosivo  (no  caso  
de madeira,  envernizada  
para  proteção  contra 
umidade). 

Visual           

Baterias 

Verificar   se   a   bateria   
é   do   modelo   e 
capacidade  unitária  
(Ah)  correta,  conforme 
projeto executivo 

Visual           

Verificar se a quantidade 
de células e a tensão do  
banco  de  baterias  
estão  conforme  o 
projeto executivo. 

Visual/ 
Multímetro 

          

Verificar   se   a   bitola,   
ou   a   seção   dos 
condutores que 
interligam as células, 
está em conformidade 
com o projeto executivo. 

Visual/ 
Paquímetro 

          

Verificar    se   todas    as   
conexões    estão 
mecanicamente firmes. 

Verificação 
manual 
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Baterias 

Verificar  se  o  torque  
de  aperto,  para  as 
conexões  entre  as  
células,  corresponde  ao 
indicado pelo fabricante. 

Visual (uso 
de 

torquímetro) 
          

Verificar   se   todas   as   
células   estão   com 
identificação do banco 
de baterias e número 
sequencial no banco 

Visual           

Baterias de Chumbo-ácido 

Verificar   se   as   
células   de   chumbo-
ácido apresentam  nível  
de  eletrólito  dentro  
dos limites   indicados   
na   célula.   O   nível   
de eletrólito  deve  ser  o  
mesmo  em  todas  as 
células. 

Visual           

Verificar  se  o  vaso  das  
células  está  livre  de 
danos, como arranhões, 
rachaduras ou trincas. 

Visual           

Verificar   se   as   
células   estão   livres   
de vazamentos,  
especialmente  no  
entorno  dos bornes e na 
área de junção da tampa 
com o 
vaso. 

Visual           

Verificar  se  as  células  
estão  limpas  e  sem 
depósito de poeira em 
suas superfícies. 

Visual           

Verificar   se   as   placas   
das   células   estão 
íntegras e sem danos. 
Não deve haver placas 
sem  conexões  ao  
barramento  no  tipo  das 
células,  placas  soltas  
ou  partes  das  placas 
quebradas ou caídas. 

Visual         
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Baterias de Chumbo-ácido 

Verificar  se  no  fundo  
das  células  há  uma 
camada muito  fina  de 
depósito  de óxido de 
chumbo  (PbO).  Células  
novas  não  devem 
possuir depósito de 
material. 

Visual           

Abrigo dos Equipamentos e do quadro elétrico 

Verificar  se  as  
aberturas  dos  abrigos  
abrem conforme o 
projeto executivo. 

Visual (Porta 
dos abrigos 

dos 
equipamento
s deve abrir 

130°) 

          

O  abrigo  dos  inversores  
deve  ser  equipado com 
sistema de ventilação 
(cooler do próprio 
inversor)   para   manter   
a   temperatura   e 
umidade   nas   condições   
adequadas   de 
operação do inversor. 

Visual           

Verificar   se   os   
inversores/controladores 
instalados  estão  em  
conformidade  com  o 
projeto executivo e são 
novos, sem indícios de 
uso. 

Visual           

Verificar  se  a  
montagem  está  
conforme  o manual    de    
instalação    do    
fabricante, respeitando      
as      distâncias      
mínimas estabelecidas  
entre  os  mesmos  e  
entre  os equipamentos e 
as paredes ou demais 
objetos. 

Medir (trena)           

Verificar  se  todos  os  
equipamentos  estão 
firmemente   fixados,   
inclusive   o   próprio 
quadro elétrico. 

Teste 
manual 
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Abrigo dos Equipamentos e do quadro elétrico 

Verificar se todos os 
cabos, dentro do quadro, 
estão  devidamente  
fixados.  Os  cabos  entre 
quadros,  quadro  e  
equipamento,  devem  
ter suporte  de  fixação  
para  eliminar  o  
estresse mecânico. 

Visual           

Inversor 

Verificar se os inversores 
estão funcionando 

Visual (testar 
com 

multímetro) 
          

Desativar  a  bateria  e  
verificar  se  o  sistema 
está funcionando em CA 

Teste 
manual 

          

Desativar o painel 
fotovoltaico e verificar 
se o sistema está 
funcionando em CA 

Teste 
manual 

          

Testar o inversor com 
carga 

Teste 
manual 

          

Reiniciar o sistema com 
todas as cargas ligadas 

Teste 
manual 

          

Verificar o 
funcionamento do alarme 

Teste 
manual 

          

Verificar os leds que 
existem (e caso existam) 
para saber se o sistema 
está funcionando dentro 
do esperado 

Visual           

Controlador 

Verificar a polaridade da 
bateria e conecta-la 

Visual           

Verificar a polaridade do 
painel solar antes da 
conexão 

Visual           

Verificar se todos os 
terminais estão bem fixos 

Visual           

Verificar os sinais de 
tensão e corrente nas 
saídas do controlador 

Visual           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Controlador 

Verificar os leds que 
existem (e caso existam) 
para saber se o sistema 
está funcionando dentro 
do esperado 

Visual           

Realizar a programação 
do controlador conforme 
parametros de bateria, 
Para OPzS Vcorte =1,98 
Vpe, PbC Vcorte =1,95 
Vpe ou 11,7 
Vp_monobloco de 12V e 
Lítio Vcorte= 42 
V 
 

Manual           

Verificar se o controlador 
possui datalogger e 
se foi ativado 

Visual           

Verificar tensão de 
entrada (V), confrontar 
com medição de 
multimetro 

multimetro/
visual 

          

Verificar tensão de saída 
(V), confrontar com 
medição de multimetro 

multimetro/
visual 

          

Quadro Elétrico 

Verificar se está 
conforme o projeto 
executivo em termos de 
quantidade e posição dos 
itens especificados como 
interruptores, tomadas, 
eletrodutos, 
cabeamento; e se a 
instalação apresenta 
acabamento adequado. 

Visual           

Verificar se o percurso 
dos cabos permite uma 
clara   visualização   das   
conexões   entre   os 
equipamentos,  o  
comprimento  dos  cabos 
deve possibilitar o 
manuseio deles. Os cabos 
devem estar firmemente 
fixados no quadro. 

Visual           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Quadro Elétrico 

Verificar se as bitolas de 
todos os condutores 
estão   em   
conformidade   com   o   
projeto 
executivo. 

Visual           

Verificar se as 
características dos 
dispositivos de  proteção  
atendem  às  
especificações  do 
projeto  executivo  e  da  
lista  de  materiais, 
respeitando as 
orientações do fabricante 
dos dispositivos de 
proteção, as normas e as 
boas práticas  de  
segurança.  
Especificamente  para os  
DPSs,  verificar  se  são  
adequados  para circuito 
CA ou CC e se seus 

parâmetros (UC, In, 
Imax, Iimp ) estão de 

acordo com o 
especificado no projeto 
executivo. 

Visual (tirar 
fotos) 

          

Verificar se os 
disjuntores são para 
operação em circuito CC 
ou CA, bem como sua 
curva, e se  sua  tensão  
máxima  de  operação  
está adequada ao 
circuito onde será 
instalado. 

Visual (tirar 
fotos) 

          

Verificar se todos os 
equipamentos são novos 
e    funcionam    
perfeitamente.    
Nenhum equipamento 
pode apresentar nenhum 
dano e    devem    ser    
originais.    Não    aceitar 
modificações não 
autorizadas pelo 
fabricante. Exigir a 
autorização explícita por 
escrito. 

Visual           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Quadro Elétrico 

Verificar   se   todos   os   
barramentos   são 
protegidos contra acesso 
ou contato indevido. 

Visual (tirar 
fotos) 

          

Verificar  se a proteção 
IP56  do quadro  está em 
conformidade com o 
projeto executivo e com   
as   condições   
ambientais   (ambiente 
externo ou interno). 

Visual (teste 
de aspersão) 

          

Verificar se as estruturas 
estão bem fixadas no 
quadro 

Visual/Confe
rência 
manual 

          

Verificar se o 
cabeamento está de 
acordo com as 
recomendações e normas 
locais 

Visual/Confe
rência 
manual 

          

Verificar se as 
polaridades das entrada 
e saídas CC estão 
conforme as marcações 
do 
equipamento 

Visual/Confe
rência 
manual 

          

Reapertar todas os 
terminais elétricos 

Conferência 
manual 

          

Verificar se nenhuma 
conexão do inversor e 
do controlador foram 
deixadas abertas (cabos 
soltos) 

Visual/Confe
rência 
manual 

          

Sistema de Monitoramento 

Todos  os  sensores  
solicitados  devem  estar 
adequadamente  
instalados,  configurados  
de acordo   com   o   
manual   do   fabricante   
e conectados  ao  sistema  
de  monitoramento, 
tendo todas as suas 
funcionalidades testadas. 

Visual         
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Sistema de Monitoramento 

Para o sistema de 
controle de 
monitoramento do 
sistema, verificar: 

Teste           

•    As    funcionalidades    
requisitadas    de 
telemetria/controle; 

Teste           

•  A  medição  correta  
por  comparação  com 
equipamento de 
referência; 

Teste           

• O registro e o 
armazenamento dos 
dados; 

Teste           

• A comunicação e o 
acesso remoto de dados, 
considerando o acesso 
aos dados a partir do 
centro de controle da 
distribuidora. 

Teste           

Ramal de ligação 

Ramal de ligação do tipo 
subterrâneo 

Visual (tirar 
fotos) 

          

Verificar se o ramal de 
ligação foi executado 
conforme  norma  
vigente  da  
concessionária (NDU001) 

Visual (tirar 
fotos) 

          

Verificar  se  o  material  
do  eletroduto  está 
conforme as normas da 
concessionária – aço 
galvanizado  

Visual (tirar 
fotos) 

          

Para distâncias maiores 
que 5 metros, deve-se 
utilizar obrigatoriamente 
uma segunda caixa de 
passagem 

Visual (tirar 
fotos) 

          

A faixa de advertência 
deve ser de PVC na cor 
amarela,  símbolo  da  
concessionária  na  cor 
preta e alerta na cor 
vermelha 

Visual (tirar 
fotos) 
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Testes de Aceitação 

Entregar  o  relatório  
flash-test   fornecidos 
pelos fabricantes dos 
painéis fotovoltaicos. 

É 
responsabilid

ade da 
Contratada 
verificar se 

todos os 
módulos 

possuem o 
relatório 

flash-test e 
se os 

mesmos 
atendem os 
critérios de 
aceitação 

dispostos no 
TR 

          

1. Teste de Continuidade e Aterramento 

O teste de isolamento 
Megger. 

Utilizar 
Megger 

          

O teste de isolamento do 
arranjo fotovoltaico deve 
ser feito na condição 
molhada, conforme 
norma  Norma  ASTM  Std  
E  2047  (positivo  - 
terra) 

Utilizar 
Megger 

          

O teste deve ser 
realizado em cada 
arranjo de módulos  
fotovoltaicos.  É  
também  possível testar  
fileiras  individuais  ou  
strings,  quando 
pertinente.  Observando  
os  métodos  1  ou  2 
descritos na seção 5.1.3 
do TR (positivo - terra) 

Utilizar 
Megger 

          

Recomendações  de  
Segurança  Contra  riscos 
de Choque Elétrico  
(Teste DR) 

Utilizar 
Megger 

          

2. Ensaios Elétricos 

Critérios de Aceitação para irradiância maior a 600 W/m2 e temperatura na face traseira do módulo < 40 
oC (caso a temperatura seja maior a 40 oC ver fator de 
correção da corrente em seção 5.2.1. do TR). 
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Testes de Aceitação 

 

  

 

Teste           

 

  

 

Teste           

 

  

 

Teste           

3. Medição de Corrente de Curto-Circuito 

Finalidade  da  medição  
da  corrente  de  curto- 
circuito    de    cada    
string    de    módulos 
fotovoltaicos  é  verificar  
se  não  há  falhas graves 
na conexão dos módulos 

            

4. Inspeção dos Módulos com Termovisor 

Detectou      variações      
irregulares      de 
temperatura  dos  
módulos  fotovoltaicos  
em funcionamento.    
(Requisitos    técnicos    
do 
Termovisor estão na 
Tabela 10 do TR.) 

Enviar dados 
medidos 
para o 
LACTEC 

          

5. Teste Funcional do Inversor 

Testes    das    
Funcionalidades    
executado 
conforme o manual do 
fabricante? 

De acordo 
com o 
manual 

          

Realizar os seguintes 
testes: 

Teste           

• Potência e proteção de 
surto; 

Teste           

• Startup ou inicialização 
do inversor; 

Teste           

𝑃𝐴𝐶 > 𝑅 (
𝑖

𝑖𝑆𝐶𝑇
) 

𝑃𝐶𝐶 >
0,85 ∗ 𝑃𝑁𝑂𝑀 ∗ 𝐼

𝐼𝑆𝐶𝑇
 

𝑃𝐴𝐶 > 0,90 ∗ 𝑃𝐶𝐶  
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Testes de Aceitação 

• Ajustes  para  o  
controle  do  despacho  
ou 
gerenciamento de 
cargas; 

Teste           

• Ajustes para o controle 
do carregamento ou 
descarregamento das 
baterias; 

Teste           

• Distorção harmônica 
total; 

Teste           

• Fator de potência; Teste           

• Balanceamento das 
fases, quando necessário. 

Teste           

6. Testes no banco de Baterias 

Leitura das Grandezas 
elétricas no Banco de 
Baterias (tensão e corrente) 

Teste           

Durante o comissionamento, 
as seguintes leituras  devem  
ser  realizadas  no  banco  
de baterias em equilíbrio: 
1. Numero de série de cada 
célula; 
2.   Tensão  em   circuito   
aberto   de   cada elemento   
com   precisão   de   dois   
dígitos decimais; 
3.  Tensão  de  circuito  
aberto  do  banco  com 
precisão de dois dígitos 
decimais; 
4.  Densidade  de  todos  os  
elementos  em grama por 
decímetro cúbico (g/dm³), 
quando aplicável; 
5.  Amostra da temperatura  
de  25%  dos elementos; 
6. Temperatura ambiente; 
7. Nível do eletrólito de 
todos os elementos em 
porcentagem, quando 
aplicável 

Número 2, antes 
de vedar os 
terminais) 
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Testes de Aceitação 

7. Avaliação do Desempenho de Geração do Sistema Fotovoltaico (IEC 62257-6:2005 e IES 62466:2009) 

Verificar  a  potência  
instantaneamente  e  a 
tensão de saída do 
Sistema Fotovoltaico 
Total 

Teste de 
aferição 

          

Testes de Desempenho 
de 30 dias, conforme 
item 5.11.4 do TR. 

Teste de 
aferição 

(com sistema 
de 

monitoramen
to) 

          

Comprovação do 
Desempenho conforme 
item 
5.11.5 do TR 

Teste de 
aferição 

(com sistema 
de 

monitoramen
to) 

          

Avaliação  do  
Desempenho  Anual  
conforme item 5.11.6 do 
TR 

Teste de 
aferição 

(com sistema 
de 

monitoramen
to) 

          

8. Documentação e Treinamento 

Verificar se foram 
entregues os protocolos 
de teste de todos os 
equipamentos e das 
funções da usina como 
um todo. 

Visual           

Verificar  se  o  
treinamento  foi  
realizado  e 
atendeu todo o 
cronograma previsto. 

ND           

Verificar   se   todos   os   
funcionários   da 
Contratada,  que  serão  
responsáveis  pelas 
atividades de O&M, 
receberam o treinamento 
adequado para executar 
essas atividades. 

ND         
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Documentação e Identificação 

Verificar  se  no  quadro  
elétrico  existe  um 
diagrama    unifilar    do    
sistema    com    a 
identificação de 
equipamentos. 

Visual           

Para   identificação   dos   
cabos   devem   ser 
utilizadas etiquetas ao 
invés de marcação com 
canetas     de     escrita    
permanente.     As 
características  dos  
cabos  (fabricante,  tipo, 
normas) devem estar 
indicadas em cada cabo 
conforme a lista de 
materiais 

Visual           

Verificar  se  todos  os  
equipamentos  estão 
identificados na carcaça, 
com número de série e 
sinalização de segurança 
(quando 
necessário) 

Visual           

Verificar    se    todos    
os    quadros    estão 
identificados e 
adicionalmente com os 
logos 
da Energisa e P&D ANEEL 

Visual           

Verificar   se   a   planta   
As   Built   está   em 
conformidade com a 
situação encontrada no 
local de instalação do 
arranjo fotovoltaico. 

As Built         
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Documentação e Identificação 

A lista de materiais As 
Built deve conter: 
-  número  de  série  de  
cada  células  e   a 
identificação  das  
mesmas,  organizados  
por string 
- número de série de 
cada módulo, de acordo 
com o local de instalação 
-  número  de  série  e  
identificações  corretas 
dos equipamentos, 
baterias e cabeamento 
- indicações de layout 
dos equipamentos 

As Built           

Documentação e outros 

Verificar  se os desenhos 
As Built  de todo o 
sistema foram entregues. 

As Built           

Verificar  se  o  manual  
de  O&M  do  sistema 
fotovoltaico  abrange  
todos  os  aspectos  da 
planta  e  as  atividades  
de  O&M  e  se  os 
procedimentos estão 
corretos e válidos 

As Built           

Verificar   se   os   
catálogos,   manuais   de 
instalação,  manuais  de  
O&M,  relatórios  de 
teste em fábrica e 
contatos com 
fornecedores 
foram entregues. 

Visual           

Verificar  se  os  
certificados  de  garantia  
dos fabricantes foram 
entregues. 

Visual           

Os equipamentos devem 
estar completamente de 
acordo com os requisitos 
do  manual  de  O&M,  
incluindo  as  garantias 
dos   equipamentos   e   
dos   componentes 
fornecidos pelo 
fabricante. 

As Built           



 

_________________________________________________________________________________ 
NDU-028  VERSÃO 0.0 ABRIL/2019 
   

71 

Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Conexão com a Rede de Distribuição 

Verificar  se  a  
interligação  com  a  
rede  de distribuição  
está  em  conformidade  
com  o projeto 
executivo. Verificar se as 
bitolas dos condutores e 
os tipos de conectores 
utilizados estão   em   
conformidade   com   o   
projeto 
executivo. 

ND           

Verificar   se  a   
proteção   contra   
descargas atmosféricas,   
DPS,   caso   necessário,   
na entrada da rede e na 
saída do sistema, está 
em  conformidade  com  
o  projeto  executivo. 
Verificar   o   tipo   de   
DPS   utilizado   e   a 
conformidade  de  suas  
características  com  o 
projeto   

ND           

Rede de distribuição para Microrrede 

Verificar se toda a rede 
de distribuição está em 
conformidade com as 
normas técnicas da 
distribuidora   (padrão   
de   rede   em   baixa 
tensão). 

ND           

Verificar   se   as   faixas   
com   supressão   de 
vegetação, necessária ou 
especificada, foram 
realizadas devidamente. 

ND           

Verificar  se  as  
fundações  dos  postes  
foram realizadas   
corretamente,   
respeitando   as normas 
técnicas das 
distribuidoras de energia 
elétrica e as condições 
de solo do local. 

ND           



 

_________________________________________________________________________________ 
NDU-028  VERSÃO 0.0 ABRIL/2019 
   

72 

Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Rede de distribuição para Microrrede 

Verificar se a posição dos 
postes e o trajeto da 
rede  distribuição  
correspondem  ao  
projeto executivo. 

ND           

Verificar se os 
condutores da rede 
possuem as 
características 
especificadas no projeto 
executivo (bitola e 
isolação do condutor). 

ND           

Verificar  se  os  demais  
itens  da  rede  de 
distribuição,  como  
cruzetas,  isoladores,  
para- raios,   chaves   
secccionadoras,   fusíveis   
e aterramento,  foram  
instalados  conforme  o 
padrão de rede exigido 
pela distribuidora de 
energia e o projeto 
executivo. 

ND           

Verificar  se  os  padrões  
de  entrada  foram 
realizados  conforme  as  
normas  técnicas  da 
concessionária.   
Verificar   poste,   caixa   
do medidor       e       
medidor,       conexões, 
disjuntores/proteção,      
aterramento      e 
condutores utilizados. 

ND           

Verificar    se    a    
instalação    interna    
das residências foi 
realizada conforme as 
normas 
técnicas da Contratante. 

ND           

Verificar    se   todas    as   
conexões    estão 
mecanicamente firmes. 

ND           

Verificar  se  a  obra  foi  
entregue  limpa,  não 
deixando resíduos de 
construção no local. 

ND           
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Requisito 
Tipo de 

Verificação 
Sim Não 

Descrição – 
Pendência/ 
defeito -
inconformidade 

Comentário 
SOLAR 
TERRA 

Comentário 
LACTEC 

Rede de distribuição para Microrrede 

Verificar se a rede foi 
devidamente mapeada e  
georreferenciada,  
conforme  especificação 
da  Contratante,  
contendo  a  lista  com  
os pontos  de  
georreferenciamento  em  
CAD  ou ArcGIS. 

ND           

Verificar  se  a  situação  
encontrada  para  a 
localização   dos    
postes,   disposição    dos 
condutores, das chaves, 
para-raios, padrão de 
entrada,   entre   outros,   
corresponde   ao exposto 
nas plantas As Built . 

ND           
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ANEXO COMPLEMENTAR IV: ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

UNIVERSALIZAÇÃO 

 
  

https://www.energisa.com.br/Normas%20Tcnicas/Anexo%20IV%20Complementar%20%c3%a0%20NDU%20028%20-%20Especifica%c3%a7%c3%a3o%20de%20Equipamentos%20para%20Universaliza%c3%a7%c3%a3o.pdf
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ANEXO COMPLEMENTAR V: ESPECIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

 
  

https://www.energisa.com.br/Normas%20Tcnicas/Anexo%20V%20Complementar%20%c3%a0%20NDU%20028%20-%20Especifica%c3%a7%c3%a3o%20para%20Contrata%c3%a7%c3%a3o%20de%20Servi%c3%a7os.pdf
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15. DESENHOS 

Desenho 028.01 Configuração do SIGFI 80- Esquema de Ligação 

Desenho 028.02 Especificação do Módulo Fotovoltaico SIGFI80 

Desenho 028.03 Arranjo Geral SIGFI80 – Vista Superior 

Desenho 028.04 Arranjo Geral SIGFI80 – Vista Frontal 

Desenho 028.05 Arranjo Geral SIGFI80 – Vista Lateral 

Desenho 028.06 Caixas de Passagem e de Inspeção- SIGFI80 

Desenho 028.07 Estrutura Suporte dos Módulos Fotovoltaicos do SIGFI80 

Desenho 028.08 Armário do SIGFI80 

Desenho 028.09 Projeto de Instalação Elétrica (Sugestivo) – SIGFI80 

Desenho 028.10 Detalhe do Cabeçote para Eletroduto – SIGFI 80 

Desenho 028.11 Representação em 3D SIGFI80  

Desenho 028.12 Diagrama Unifilar do SIGFI80  

 

  



Configuração do SIGFI 80

Esquema de ligação

Diogo Lisboa

De Acordo

Substitui Des. Nº Documento

Editado Por

N/A

22 01 2019

-- -- ----

22 01 2019

NDU 028

Keyla Câmara

Pág. Doc.

77/89

Revisão

0.0

Desenho Nº

Unidade

N/A

028.01

Folha

1/1

Escala

s/escala

VERSÃO
DESCRIÇÃO

VERIFICADO DATA

0.0
Versão Inicial do Desenho

Keyla Sampaio Câmara
09/01/2019

NOTAS:

Passo a passo de como funciona o sistema fotovoltaico Off-Grid:

LED

Ventilador

Refrigerador

TV

+

-

BATERIA

CONTROLADOR DE CARGA

MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS

+

-

+

-

+

-

+

-

12v (DC)

+

-

INVERSOR

+

-

+

-

+

-

01

02

03 04

CONSUMIDOR

Carregador

de Celular

ATERRAMENTO

CABO DE 6mm²

ATERRAMENTO

CABO DE 6mm²

ATERRAMENTO

CABO DE 6mm²

ATERRAMENTO

CABO DE 6mm²

Conectores MC4

Detalhe

ITEM
NOME DO PASSO

DESCRIÇÃO

0.1
Geração 

Durante o dia os painéis solares captam a luz do sol e convertem em energia de corrente contínua. Os painéis solares instalados, são conectados uns aos 

0.3
Armazenamento

Nesse sistema a energia produzida pelos painéis solares não é injetada na rede da concessionária e sim armazenada em um banco de baterias(12v, 24v ou 48v)  

0.5
Período noturno 

Período noturno Durante a noite o sistema fica inativo, e a energia é proveniente do banco de baterias. 

0.2
Controlador de Carga

O controlador de carga é o equipamento responsável por gerenciar e controlar o processo de carga e de descarga do banco de baterias.  

0.4
Conversão 

O processo de conversão de energia acontece no inversor que converte a energia gerada nos painéis fotovoltaicos (corrente contínua) em energia  de

outros e em seguida são conectados ao controlador de carga. 

corrente  alternada, que é o tipo de energia usada para alimentar os equipamentos elétricos das residências e empresas. (127v ou 220v) 



 Especificação do Módulo Fotovoltaico 

SIGFI 80

Diogo Lisboa

De Acordo

Substitui Des. Nº Documento

Editado Por

N/A

22 01 2019

-- -- ----

22 01 2019

NDU 028

Keyla Câmara

Pág. Doc.

78/89

Revisão

0.0

Desenho Nº

Unidade

mm

028.02

Folha

1/1

Escala

s/escala

VERSÃO
DESCRIÇÃO

VERIFICADO DATA

0.0
Versão Inicial do Desenho

Keyla Sampaio Câmara
09/01/2019

NOTAS:

1. Consulte o manual de instalação do fabricante e nunca faças novos furos.

1
1

5
5

 
m

m

1
4

0
0

 
m

m

1
9

5
6

 
m

m

941 mm

992 mm

180 mm

1
8

0
 
m

m

Faixas para fixação por peças 

em trilhos na vertical ou 

horizontal

Orifícios para aterramento

Orifícios para fixação

por parafusos

Célula Módulo
String/Arranjo Fotovoltaico

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS



Arranjo Geral do SIGFI80

Vista Superior

Diogo Lisboa

De Acordo

Substitui Des. Nº Documento

Editado Por

N/A

22 01 2019

-- -- ----

0122 2019

NDU 028

Keyla Câmara

Pág. Doc.

79/89

Revisão

0.0

Desenho Nº

Unidade

N/A

028.03

Folha

1/3

Escala

s/escala

VERSÃO VERIFICADO
DESCRIÇÃO DATA

0.0
Versão Inicial do Desenho

Keyla Sampaio Câmara
09/01/2019

Ver Projeto Elétrico

01

01

02

05

03

04

07

06

CONSUMIDOR

ITEM
DESCRIÇÃO

01
Caixa de Passagem: Tampão de Ferro Fundido;

02

03

04

05

06

07

Eletroduto de Aço Galvanizado;

Conjunto Painel Solar 1.300WP ( 4x330WP); 

Banco de Baterias;  

Padrão de Entrada; 

Armário Elétrico com Equipamento; 

Haste para Aterramento Aço Cobre 16/2400. 

LISTA DE MATERIAIS 



Arranjo Geral do SIGFI80

Vista Frontal

Diogo Lisboa

De Acordo

Substitui Des. Nº Documento

Editado Por

N/A

22 01 2019

-- -- ----

22 01 2019

NDU 028

Keyla Câmara

Pág. Doc.

80/89

Revisão

0.0

Desenho Nº

Unidade

N /A

028.04

Folha

2/3

Escala

s/escala

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

300cm 300cm

VERSÃO
DESCRIÇÃO

VERIFICADO DATA

0.0
Versão Inicial do Desenho

Keyla Sampaio Câmara
09/01/2019

NOTAS:

 1 - Ponto de Entrega na Caixa de Medição Polifásico, aprovada pela concessionária;

 2 - Deverá ser fixada Placa de Aviso de Geração Própria na Caixa de Medição; 

 3 - É de responsabilidade do consumidor a ligação a partir da Caixa de Medição. 

01

02

03

05

04

Armário confeccionado em aço:

Chapa: 2.65mm

Pintura Eletrostática

Medidas A/L/P: 1400X800X600mm

Portas laterais e traseira removíveis

Todas as portas com VENTILAÇÃO

e com ventilação forçada

Porta Frontal com duas fechaduras.

01

Inversor senoidal pura:

Potência de 3kw

Tensão entrada Banco de

Baterias: 48Vcc

Tensão entrada banco de

02

Controlador de carga:

Tecnologia MPPT

Entrada até 4000Wp

Tensão entrada

solar: 150Vcc

Tensão entrada banco de

baterias 48Vcc

03

Proteção :

Protetor Surto Vcc

Disjuntor Vcc

Fusíveis

Aterramento.

04

Banco de baterias NANO

CARBONO - 8064 Wh

Descarga de ATÉ 80%

Selada

Até 6000 ciclos

05

8 x 105Ah

Quadro Geral VCA

da Edificação

Cabo 03 X 16 MM² CA Isolação de 0,6 /1 KV

Eletroduto de PVC de 32mm

Aterramento Interligado com o

Quadro de Distribuição.

Disjuntor Bifásico:220/127 V

35A

Disjuntor Bifásico

Tensão: 220/127V

30A

1
7

0
c
m

PC

U.V.

00

Detalhamento Ponto de Entrega e Esquema de Ligação

Ponto de Entrega

Esquema de Ligação

Quadro Geral da Edificação

1
8

c
m

25cm

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

Estrutura Tubular

06

06

08

Conjunto Painel Solar
08

1.320WP (4X330WP)

11

Ponto de Entrega

(Caixa de Medição)

Caixa de Passagem

CP-01

09

09

11

09

Eletroduto de Aço Galvanizado

A Fogo do TIpo Pesado (NBR

5624) 32mm²

10

10

Haste de Aterramento de

Aço Cobreado

Ø16mmx2400mm

12

Tampa de Inspeção
13

12

13

Placa de Advertência

07

07

Ver detalhe

1
8
c
m

25cm

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

Ver detalhe

Detalhe da Placa de Advertência
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NOTAS:

1. Segunda caixa de passagem obrigatória para distância maior que 5 metros;

2. O eletroduto deverá ser em aço galvanizado em todo trajeto;

3. Deverá ser deixado uma sobra de cabo, no mínimo de 2,0 m dentro da caixa de passagem;

4. 0 eletroduto de descida deverá ser fxado ao poste com fita de aço inoxidável ou arame galvanizado;

5. 0 eletroduto de descida deverá ser identificado através da placa de indentificação da edificação;

6. 0 eletroduto de descida dos cabos de alimentação deve fica preso ao poste no lado oposto ao fluxo de veículos na rua, avenida, etc.,

7. A caixa de passagem poderá ser feita em qualquer dimensão desde que não esteja dentro do arrumanento ou terreno de terceiros;

8. A caixa deverá ficar ao raio mínimo de 0,50cm do poste e dentro do passeio;

9. Fica vedada a passagem sob vias públcias ou propriedade de terceiros, exceto calçadas.

+ 100CM

+100CM

Conjunto Painel Solar 1.320WP (4X330WP)  

01

01

02

Condutores do Sistema

Fotovoltaico

03

Cabeçote para Eletroduto03

02

Eletroduto de Aço ou PVC Rígido

05

Fita de Aço Inox ou Arame 05

04

Galvanizado

04

06

Poste de Concreto Duplo T

5/150

07

Curva 90º07

06

08

Armário Confeccionado em Aço: 08

Chapa: 2,65mm 

Pintura Eletrostática 

08

09

Portas Traseiras Removíveis

10

09

Ventilação

07

11

10

Caixa de Passagem 

CP-01

11

12

Eletroduto de Aço Galvanizado

A Fogo do TIpo Pesado (NBR

5624) 32mm²

11

12

Haste de Aterramento de 

13

Cobreada Ø16mmx2400mm

12

13

Concretar a Base
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NOTAS:

1. Esta caixa deverá ser usada para cabos com BIT LA< 70mm²;

2. O anel será de concreto pré-moldado. Permite-se sua construção em concreto fundido no local ou em alvenaria, desde que mantenha as dimensões internas

indexadas acima.

3. O tampão será de ferro fundido ou concreto armado com alça retrátil;

4. Não poderá ser instalado onde exista tráfego de veículos ( entradas de garagem, etc.);

5. A borda do eletroduto deverá ficar rente a parede interna da caixa. ( Não deve conter quina viva);

6. O fundo da caixa deve possuir dreno, constituído de ferro;

7. Deverá ser deixado uma sobra de 2,0m de cabo dentro da caixa.

8. Todas as medidas são em centímetros

Caixas de Passagem e de Inspeção

SIGFI 80

Caixa de Passagem

Caixa de Aterramento
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NOTAS:

1. Vista Lateral do Sistema Estrutural;

2. Fundação: Abertura de furo no solo de diâmetro de 30cm por 1,0m de comprimento;

3. Fundação: Alojamento da base (peso: 12Kg);

4. Fundação: Escoamento do Concreto;

5. Fixação do poste tubular (peso: 22Kg): Parafusos de Estrangulamento (4x);

6. Fixação do Prisma Estrutural (peso: 30 Kg): Barras Roscadas passantes com porcas (2X);

7. Sistema de Fixação dos Painéis: Barras de Alumínio Fixadas no Prisma, Perfil Master (2X);

8. Sistema de Fixação dos Painéis: Fixação dos painéis através de grampos terminais (4X) e grampos intermediários (4X);

9. A inclinação de 15° dos painés em relação ao solo será padronizada para todas as regiões de aplicação do projeto. A altura mínima:

distância definida entre o solo e a parte mais baixa dos painéis suspensos - será de 2,5m.

10. O dimensionamento do suporte será feito pelo fornecedor.

01 02

08

Estrutura Suporte dos Módulos Fotovaltaicos  

SIGFI80

05

03

04

06

07
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NOTAS:

1. Ponto de Entrega na Caixa de Medição Polifásico, aprovada pela concessionária;

2. Deverá ser fixada Placa de Aviso de Geração Própria na Caixa de Medição; 

3. É de responsabilidade do consumidor a ligação a partir da Caixa de Medição. 

Vista Frontal - Parte Interna

Vista Lateral

Vista Frontal - Parte externa

60mm

1
4

0
m

m

80mm

1
4

0
m

m

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

02

03

01

04

05

ITEM
DESCRIÇÃO

01

Armário confeccionado em aço: Chapa: 2.65mm, Pintura Eletrostática  

Medidas A/L/P: 1400X800X600mm. Portas laterais e traseira removíveis 

Todas as portas com VENTILAÇÃO e com ventilação forçada.  

Porta Frontal com duas fechaduras. 

02

Inversor senoidal pura: Potência de 3kW, Tensão entrada Banco de 

Baterias: 48Vcc 

03

Controlador de carga: Tecnologia MPPT  

Entrada até 4000Wp 

Tensão entrada solar: 150Vcc 

Tensão entrada banco de baterias 48Vcc  

04

05

Proteção: Protetor Surto Vcc 

Disjuntor Vcc 

Fusíveis 

Aterramento. 

Banco de baterias NANO CARBONO 8 x 105A   

Descarga de ATÉ 80% Selada Até 6000 ciclos  

LISTA DE MATERIAIS 
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2. Deverá ser fixada Placa de Aviso de Geração Própria na Caixa de Medição; 

Versão Inicial do Desenho

1. Ponto de Entrega na Caixa de Medição Polifásico, aprovada pela concessionária;

NOTAS:

09/01/2019

3. É de responsabilidade do consumidor a ligação a partir da Caixa de Medição. 

FN PEN

35A-3kA

DG

5

6

T

N

FN PEN

A
Z

U
L

V
E

R
D

E

1 2

C1

3 4

10A

C2

10A

V
E

R
M

E
L

H
O

DPS TIPO II  - 2P

16 A

# 1 x 2,5 mm²

TOMADA UNIVERSAL 2P+T A 0,40M DO PISO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T A 1,20M DO PISO

INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES COM CAIXA DE PASSAGEM

Retorno, Fase, Neutro, Proteção

Disjuntor Monofásico

x
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Dispositivo de Proteção Contra Surto
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CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS  

1.  MARCAS LEGÍVEIS:

     -DO FABRICANTRE;

     -DIÂMETRO NOMINAL;

2. ESPESSURA MÍNIMA DAS PEÇAS

     - ALUMÍNIO: 5mm

     - PVC: 7mm

3. FORNECER COM OS PARAFUSOS

    INDICADOS NO DESENHO:

4. O PARAFUSO DEVERÁ TER ROSCA

TOTAL

    E COMPIMENTO ADEQUADO PARA A

    FIXAÇÃO DO CABEÇOTE NO

ELETRODUTO.

5. OS PESOS SÃO INFORMATIVOS. NÃO

    SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO.

SUPERFÍCIES LISAS,

ISENTAS DE

REBARAS.

QUANDO USADO PVC,

ESTE DEVERÁ SER

DE COR ESCURA.

NOTAS 

ACABAMENTO

PEÇA 1: ALUMÍNIO OU

LIGA DE ALUMÍNIO OU

PVC.

PEÇA : ALUMÍNIO OU

LIGA DE ALUMÍNIO OU

PVC.

PARAFUSOS, PORCA

E ARRUELA LISA,

ALUMÍNIO DURO

ANODIZADO.

ARRUELA DE PRESSÃO:

AÇO

ZINCADO.

MATERIAL

0,20

0,30

0,50

0,70

1,20

1,70

2,20

55

85

125

150

+0,5

-0

+0,5

-0
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66±3

81±4

62±4

107±4

31±2

38±2

54±3

66±3

81±4

97±4

125±6
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50

55
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80 (3)

100

1

2

3

4

5
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7

PESO

APROX.

kg

R mím

A

PARAFUSO

D

mín

ITEM

UTILIZAÇÃO

ELETRODUTO

DN mm

Ø E
Ø CØ B

5,5

8,5

10,5

M5

M8
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NOTAS:

1. Ponto de Entrega na Caixa de Medição Polifásico, aprovada pela concessionária;

2. Deverá ser fixada Placa de Aviso de Geração Própria na Caixa de Medição; 

3. É de responsabilidade do consumidor a ligação a partir da Caixa de Medição. 
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Vista Frontal do Sistema

Vista em Perspectiva do Sistema



Diagrama Unifilar do SIGFI80

Vista Frontal
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NOTAS:

1. Ponto de Entrega na Caixa de Medição Polifásico, aprovada pela concessionária;

2. Deverá ser fixada Placa de Aviso de Geração Própria na Caixa de Medição; 

3. É de responsabilidade do consumidor a ligação a partir da Caixa de Medição. 

6 mm²

50 A

6 mm²

10 mm² 10 mm²

35 A

Padrão de Entrada

NF

QDG

10 A10 A

2,5 mm² 2,5  mm²

Circ 01 Circ 02

PADRÃO DE ENTREGA FOTOVOLTAICO

CARGA

63 A

3 kW

Gerador Fotovoltaico 1320 Wp

FONTE

GFT BAT CARGA

M

LEGENDA

Aterramento

Disjuntor

Fusível Diazed

Bateria

Inversor CC/CA

Controlador de carga

Gerador Fotovoltaico

Medidor Eletrônico

GFT BAT CARGA

M

16 mm²

6 mm²

Controlador de Carga

Banco de baterias NANO

CARBONO - 8064 Wh

8 x 105Ah

6 mm²

DPS - 2P - Tipo II

1000 VCC - 40kA

DPS - 2P - Tipo II

1000 VCC - 45kA

15 A
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