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WORKSHOP DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DE ACORDO 

COM A NR10
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ANÁLISE DOS RISCOS VISTO A NR10 NO 
PONTO DE CONEXÃO DO SISTEMA 

FOTOVOLTAICO COM A 
CONCESSIONÁRIA   
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 APRESENTAÇÃO PESSOAL

Nome: Arlindo de Goes Moreira

     Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Santa 
Cecília. Atualmente é diretor técnico - KGB Soluções em 
Engenharia LTDA, Coordenador da Área de Engenharia da 
FATEF, professor adjunto da Faculdade de Tecnologia São 
Vicente, professor Universitário da Universidade Santa 
Cecília e professor universitário da Universidade Paulista - 
UNIP.  Pós  Graduado em Gestão  de  Pro je tos  pe la 
Universidade Getúlio Vargas, Mestrado na Área Engenharia 
Mecânica pela Universidade Santa Cecília. Experiência na 
área de Engenharia Elétrica sistemas de potência, SEP, com 
ênfase em FILOSOFIA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO.
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DEFINIÇÕES

Fonte: https://abracopel.org/wp-content/uploads/2020/07/Raio-X-das-Instala%C3%A7%C3%B5es-El%C3%A9tricas-
Residenciais-Brasileiras.pdf
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DEFINIÇÕES

Fonte: https://abracopel.org/wp-content/uploads/2020/07/Raio-X-das-Instala%C3%A7%C3%B5es-El%C3%A9tricas-
Residenciais-Brasileiras.pdf
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DEFINIÇÕES

  Sua primeira publicação é datada no ano 1978, e sua ultima atualização 
começou a surgir por volta do anos de 1990, tendo sido finalizada e 
publicada pelo ministério do trabalho no ano de 2004. Com modificações 
profundas nas questões de documentação e normatização dos serviços, seu 
texto de 2004, ficou popularmente conhecido entre os eletricistas e 
profissionais da área de elétrica com sendo A NOVA NR10. Seu maior 
destaque é que esta versão oficializou que todas as instalações elétrica 
devem atendar a quesitos e as normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), e caso as empresas e instalações não se enquadrem nas 
normas as mesmas serão penalizadas.

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-a-nr10/
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Conforme definições da NR 10,  consideram-se:

• Baixa Tensão (BT) – tensão superior a 50 Volts em corrente alternada 
(tensão limite de contato em locais secos) ou 120 Volts em corrente 
contínua e igual ou inferior a 1000 Volts em corrente alternada ou 1500 
Volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra;

• Alta Tensão (AT) – tensão superior a 1000 Volts em corrente alternada 
ou 1500 Volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

DEFINIÇÕES



Realização:                                                                                                                                                                   Apoio Institucional:  

Choques elétricos

Cortesia ABRACOPEL
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Incêndios elétricos

Cortesia ABRACOPEL
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Descargas atmosféricas

Cortesia ABRACOPEL
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             RISCOS ELÉTRICOS
RISCO DE CONTATO

Choque elétrico
Choque estático

Descarga atmosférica - Raio 
Choque Dinâmico

              RISCO DE PROXIMIDADE
Arco Elétrico

Curto Circuito
Radiações Térmicas

Campos Eletromagnéticos
Descarga Elétrica
Correntes Parasitas
Tensões  Induzidas Permanentes
 Surtos transientes de tensão
 Desgaste mecânico da isolação

                       

                       

        

              

                         RISCO DE INCÊNDIO
Gases tóxicos

                                    Reignição  
 Explosão em equipamentos e instalações
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                                      ARCO ELÉTRICO

Um dos riscos mais sérios que pode existir em um sistema fotovoltaico tradicional é o arco elétrico. Mas o que 
pode disparar um arco elétrico CC?

1) Degradação da isolação com o tempo, devido à exposição aos raios UV;
2) Isolamento rachando com o tempo, devido à variações de temperatura;
3) Degradação do isolamento devido ao envelhecimento;
4) Danos ao isolamento causado por roedores, insetos, pássaros, etc;
5) Danos ao isolamento durante a instalação;
6) Danos ao isolamento por trabalhos de construção;
7) Conexões soltas;
8) Corrosão de junções;
9) Falha nos isoladores CC;
10) Entrada de água em cabos, eletrodutos, caixas de proteção CC, inversor, módulo ou caixa de junção.

Um arco elétrico é diferente de um incêndio. 

Você não pode “apagar” um arco elétrico 

com um extintor de incêndio. Portanto, existe 

uma grande dificuldade para se controlar um 

incêndio provocado por arco elétrico.
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  OBJETIVO

 Estabelecer as condições que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, 
a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado
das instalações e a conservação dos ativos.
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APLICAÇÕES

 Esta Norma aplica-se às instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu 
uso residencial, comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, 
hortigranjeiro, etc., incluindo instalações pré-fabricadas.
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APLICAÇÕES

Aplica-se também às instalações elétricas:

a) em áreas descobertas das propriedades, externas às edificações;

b) de reboques de acampamento (trailers), locais de acampamento 
(campings), marinas e instalações análogas; 

c) de canteiros de obra, feiras, exposições e outras instalações 
temporárias.
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APLICAÇÕES
Aplica-se também:

a) aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1.000 V 
em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1.500 V
em corrente contínua;

b) aos circuitos elétricos, que não os internos aos equipamentos, funcionando sob 
uma tensão superior a 1.000 V e alimentados através de uma instalação de tensão 
igual ou inferior a 1.000 V em corrente alternada (por exemplo, circuitos de 
lâmpadas a descarga, precipitadores eletrostáticos, etc.);

c) a toda fiação e a toda linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas 
aos equipamentos de utilização (norma de instalação); 

d) às linhas elétricas fixas de sinal (com exceção dos circuitos internos dos 
equipamentos).



Realização:                                                                                                                                                                   Apoio Institucional:  

APLICAÇÕES

 Aplica-se às instalações novas e /ou a reformas em instalações existentes.

Pode-se entender como “reforma” qualquer ampliação de instalação 
existente (criação de novos circuitos, alimentação de novos equipamentos, 
etc.), bem como qualquer substituição de componentes, que implique em 
alteração de circuito (modificação de projeto).
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Os princípios que orientam os objetivos e as prescrições
• Proteção contra choques elétricos

               • Proteção contra efeitos térmicos
              • Proteção contra sobrecorrentes
               • Circulação de correntes de falta
              • Proteção contra sobretensões
               • Serviços de segurança
              • Desligamento de emergência
               • Seccionamento
              • Independência da instalação elétrica
               • Acessibilidade dos componentes
              • Seleção dos componentes
               • Prevenção de efeitos danosos ou indesejados
              • Instalação dos componentes
               • Verificação da instalação

                                          • Acervo técnico das instalações
               • Qualificação profissional
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                 NORMAS APLICADAS A PROJETOS
FOTOVOLTAICOS

NBR 5410 
1960 - Segunda edição 
1980 - Terceira edição
1990 - Quarta edição 
1997 - Quinta edição 
2004 - 
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As normas NBR 
5410, 5419, 16612 

e 16690 
determinam os 

critérios de 
proteção que um 

sistema 
fotovoltaico deve 
possuir, tanto em 

sua parte CA 
quanto sua parte 

em CC. 
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Fonte: https://www.ecorienergiasolar.com.br/artigo/sistema-de-aterramento-vs-sistema-fotovoltaico-e-o-que-ainda-nao-te-contaram
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                            ATERRAMENTO
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PROTEÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS 
CLASSE DOS DPS´S

 Para minimizar os efeitos do acoplamento magnético deve ser previsto blindagem dos 
cabos, rotas dos cabos, uso de infraestrutura,  etc. 
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PROTEÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS 
APLICAÇÃO DOS DPS´S

Fonte:   
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/brpt/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Sur
ge_protection_protection_concept/21ca20ba-b3ed-4d95-a166-f9527ce9cefe
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PROTEÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS 
ÁREAS DE PROTEÇÃO

 
Localização de cada área de proteção no exemplo de uma residência típica para a instalação de uma 
proteção eficaz é importante determinar onde se encontram os equipamentos em risco e que influências 
provocam o risco. 
A abreviatura LPZ significa Lightning Protection Zone e identifica as diferentes áreas de risco. Aqui se 
distinguem as seguintes zonas:
•LPZ 0A (ação direta de raios): designa a área em risco no exterior do edifício. 
•LPZ 0B (ação direta de raios): designa a área protegida no exterior do edifício. 
•LPZ 1: designa uma zona no interior do edifício com riscos devido a sobretensões com grande energia. 
•LPZ 2: designa a zona no interior de um edifício com riscos devido a sobretensões com menos energia. 
•LPZ 3: esta zona corre riscos devido a sobretensões e outras influências resultantes dos próprios 
equipamentos e cabos. 
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PROTEÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS 
APLICAÇÃO DOS DPS´S

Fonte: https://clamper.com.br/wp-content/uploads/2017/06/MKT_012015_Guia_Sistemas-Fotovoltaicos_DIGITAL.pdf
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Quanto ao dimensionamento de cabos, a norma NBR 16690 afirma:
Tabela 1: Critérios de decisão para selecionar o tipo de cabo

  

CABOS
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CABOS DE POTÊNCIA PARA SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 

  Esta Norma especifica os requisitos mínimos para a qualificação e aceitação de cabos singelos de condutor 
flexível para o uso em corrente contínua em instalações de energia fotovoltaica,  com tensão contínua máxima 
de 1,8 kV CC entre condutores e entre condutores e terra.
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•  O prontuário das instalações elétricas devem ser entregues aos clientes, visando não 
somente possíveis reparos ou expansões, mas garantir a segurança dos envolvidos nas 
atividades futuras junto aos equipamentos e infraestrutura;

•   Deverão ser adotadas etiquetas de identificação em conformidade com projeto junto aos 
componentes;

•  Deverão ser identificados os dispositivos quanto ao nível de tensão, tipo de tensão, origem 
da alimentação, etc ;

• No caso da presença de SPDA o sistema de aterramento empregado para aterrar o  sistema 
de geração fotovoltaica deverá compor o projeto;

• Apesar de existir uma expectativa de vida útil para as placas solares de 25 anos, para os 
inversores entre 10 e 15 anos, há a necessidade de inspecionar o sistema anualmente no 
que refere-se a infraestrutura, cabos e conexões elétricas, visando garantir a integridade do 
conjunto; 

OBSERVAÇÕES
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•  No caso de sistemas OFF GRID, o emprego de baterias trás a necessidade de intervenções 
para verificação do eletrólito caso não  sejam baterias seladas ou ventiladas, devendo ser 
executado ao menos uma vez ao mês verificando em conjunto o estado das conexões bem 
como possíveis vazamentos.

OBSERVAÇÕES
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  Os desafios para o setor elétrico a serem vencidos frente a geração denominada dispersa ou 
distribuída, além dos desafios ligados a segurança energética, despacho de carga, 
regulamentação temos um grande desafio a enfrentar, que são os procedimentos  a serem 
adotados visando garantir a segurança dos que trabalham junto as unidades que possuem ou 
que irão possuir geração própria.

  Todas as medidas já estão normalizadas e a NR 10 une todas as ações necessárias para que os 
profissionais não se exponham ao risco com eletricidade. O maior desafio então para todos que 
estão envolvidos com essas atividades são as mudanças culturais dentro do setor. Dentro dos 
processos de engenharia é possível verificar que em muitos casos, após o término da 
implantação dos sistemas fotovoltaicos os projetos atualizados não são deixados para o cliente, 
falta    entregar uma descrição operacional, entre outros elementos que podem contribuir não 
somente para a segurança de quem irá manusear o sistema como para quem irá prestar 
manutenção.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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OBRIGADO A TODOS 


