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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 11601676 

01 Generalidades: 

O presente memorial tem como objetivo descrever as condições técnicas 

necessárias para a construção de um sistema de geração de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica, com uma potência igual a 9,45 kWp. Tendo como interessada a 

Prefeitura de Porto Xavier, CNPJ: 87.613.667/0001-48. 

 

02 NORMAS TÉCNICAS: 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas locais da 

concessionária de energia elétrica. Para a execução da obra os profissionais envolvidos na 

instalação elétrica deverão estar registrados e qualificados nos padrões estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e todos possuírem curso de qualificação NR10 e os 

equipamentos de segurança tipo EPI’s e EPC’s adequados para e execução com segurança 

dos serviços elétricos. 

NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia. 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

NR 26 – Sinalização de segurança. 

NBR IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. 

MÓDULO 3 (PRODIST) - Modulo 3 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados á rede elétrica. 

ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

OTD 035.01.08- REQUISITOS TÉCNICOS PARA CONEXÃO DE MICRO E MINIGERAÇÃO 

 

03 Localização da obra: 

 A obra está localizada na Linha Nova, s/n° no Município de Porto Xavier - RS. O 

sistema está conectado na UC: 4409, número do medidor 02111307, instalado na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont. 
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04 Entrada de Energia Existente: 

A entrada de energia é aérea, através do cabo multiplexado de alumínio isolado com 

isolação de 750V na configuração 2#10(10)mm². 

 

05 Medição Existente: 

A caixa de medição é embutida construída em mureta contendo 1 medidor e disjuntor 

bifásico de 2x50A. A caixa possui dimensão de 50x50x18cm. Os condutores do ramal de 

entrada são de 2#10(10)10mm². 

 

06 Considerações Gerais Do Sistema Fotovoltaico: 

O sistema de geração de energia fotovoltaico será constituído pelos seguintes 

elementos. 

* Módulos fotovoltaicos; 

* Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

* Inversor de frequência CC/CA; 

* Dispositivos de proteção CC e CA; 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por 21 módulos ligados em série, 

sendo conectados a dois inversores, conforme apresentado em projeto. 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica. Os cabos 

provenientes dos módulos se conectam ao inversor. Este por sua vez transforma a corrente 

contínua CC em corrente alternada CA. Esta energia produzida é consumida pela carga do 

próprio consumidor ou injetada na rede elétrica através da entrada de energia gerando 

créditos. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 

proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia gerada 

pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na 

rede de forma sincronizada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em 

estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores 

supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os 

valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de 

conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de 

falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

 

07 Módulos Fotovoltaicos: 

Os módulos fotovoltaicos são da Canadian, sendo constituídos de células de silício 

policristalino, possuindo robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão altas rajadas 

mailto:administrativo@sigmaijui.com.br


AJG ENGENHARIA LTDA – ME 

CNPJ: 19.780.730/0001-80 
CREA-RS: 212309 

Página 3 de 6 
 

 RUA 19 DE OUTUBRO, 1258 – SÃO JOSÉ – IJUÍ/RS – CEP: 98700-000 
 Fone: (55) 3332-1740     E-mail: administrativo@sigmaijui.com.br   

de vento. Os módulos possuem Registro sob número 000298/2020 Data Concessão 

22/01/2020. 

A seguir, estão presentes as características técnicas desse módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 

Modelo 450-MS 

Potência Máxima (Wp) 450 Wp 

Tensão de máxima potência (Vmp) 41,10 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 10,96 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 49,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,60 A 

Comprimento (mm) 2108 

Largura (mm) 1048 

Peso (Kg) 24,90 

 

08 Inversor Solar: 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada 

nos módulos fotovoltaicos na forma de corrente contínua CC para corrente alternada CA, 

para que esta possa ser injetada na rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor 

deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de 

segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia. Voltando 

os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta à rede 

automaticamente. 

Os inversores instalados serão da FRONIUS, modelo PRIMO 5.0-1 atendendo aos 

requisitos estabelecidos na ABNT NBR IEC 62116. Este sendo dimensionado para uma 

potência nominal de 5,00kW, saída 220 Vca. No quadro a seguir estão as principais 

características do inversor. 

* Serão instalados dois inversores monofásicos de 5kW cada, um em cada fase da 

instalação. 

INVERSOR 
FRONIUS 

Modelo PRIMO 5.0-1 

Máxima corrente de entrada 12A 

Mínima tensão de entrada 80 V 

Máxima tensão de entrada  1000 V 
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Máxima potência de saída 5000 w 

Máxima corrente de saída 21,7A 

Número de Strings em paralelo 2/2 

Os inversores também funcionarão como dispositivo de monitorização de isolamento, 

para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 

isolamento. 

Os inversores são especialmente projetados para perseguir o ponto de máxima 

transferência de potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede 

com o mínimo de perdas possíveis. Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com 

a rede, do tipo auto comutação, por meio de bandas de histerese de operação. Tem a 

função de anti-ilhamento, através da medição da impedância da rede. 

O equipamento é parametrizado quanto às faixas de operação normal de: Tensão 

CA, Injeção de Componente CC, Frequência (Hz), Fator de Potência, Distorção harmônica 

de corrente, Proteção contra ilhamento, Reconexão, Isolação e Seccionamento. 

No quadro a seguir estão as parametrizações solicitadas pela resolução Nº 687 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Parâmetro Função 
ANSI 

Parametrização 

Proteção de Subtensão 27 198,0 V a 3 segundos 

Proteção de Sobretensão 59 242,0 V a 1 segundo 

Proteção de Sobrefrequência 81º 60,5 Hz a 5 segundos 
e 66 Hz 
intantâneo 

Proteção de Subfrequência 81U 59,5 Hz a 5 segundos e 
56,5 Hz 
intantâneo 

Réle de Sincronismo 25S ∆∅ ≤ 10º; ∆V ≤ 5% fase — 
fase; 

∆≤ 0,12Hz, tempo 

minímo 200 

milisegundos 

Proteção Anti-ilhamento 78 7,9º instantâneo, tensão 
de 

bloqueio 89V 
Proteção Anti-ilhamento dHz 81D 3,4 Hz/s em 150 

milisegundos 

 

09 Estrutura Metálica: 

 A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos 

para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para módulos 

fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a área em 

questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são 
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calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as 

recomendações do fabricante. 

A estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 

módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual 

necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras e 

fixados a própria estrutura. 

Todo o sistema de estruturas mecânicas metálicas será interligado a malha de aterramento 

de proteção que será construída, incorporando também os painéis de controle e proteção. 

 

10 Placa de Advertência  

 No padrão de entrada será instalado uma placa de advertência, com os dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. Está fixada na 

tampa do medidor, garantindo assim a perfeita visualização. 

 

 

11 Dispositivos De Proteção CC e CA: 

 Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, 

deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) 

os seguintes dispositivos: 

• Circuito de Corrente Alternada: 

• DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

• Disjuntores Termomagnéticos; 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados no quadro geral fotovoltaico com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal 

autorizado, quanto às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de 

manutenções futuras. 
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12 Condutores e Eletrodutos: 

 Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e 

sua seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja 

inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

O circuito será composto por cabos de secção 4mm² Solarmax Flex, sobrepostos ao 

telhado. Em local protegido aos interpéres os condutores serão condicionados em 

eletrodutos. As conexões devem ser realizadas com conectores específicos para perfeita 

conexão errntre módulos assim apresentam melhor durabilidade quando expostos as 

condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

Responsável Técnico: 
 Engenheiro Eletricista: Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos 

CREA-RS: 134651 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 11614492 

01 Generalidades: 

O presente memorial tem como objetivo descrever as condições técnicas 

necessárias para a construção de um sistema de geração de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica, com uma potência igual a 9,90 kWp. Tendo como interessado o 

Município de Porto Xavier, CNPJ: 87.613.667/0001-48. 

 

02 NORMAS TÉCNICAS: 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas locais da 

concessionária de energia elétrica. Para a execução da obra os profissionais envolvidos na 

instalação elétrica deverão estar registrados e qualificados nos padrões estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e todos possuírem curso de qualificação NR10 e os 

equipamentos de segurança tipo EPI’s e EPC’s adequados para e execução com segurança 

dos serviços elétricos. 

NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia. 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

NR 26 – Sinalização de segurança. 

NBR IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. 

MÓDULO 3 (PRODIST) - Modulo 3 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados á rede elétrica. 

ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

OTD 035.01.08- REQUISITOS TÉCNICOS PARA CONEXÃO DE MICRO E MINIGERAÇÃO 

 

 

03 Localização da obra: 

 A obra está localizada na Linha Divisa, s/n° no Município de Porto Xavier - RS. O 

sistema está conectado na UC: 4505, número do medidor 02111307, instalado na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Dona Irene Feier. 
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04 Entrada de Energia Existente: 

A entrada de energia é aérea, através do cabo multiplexado de alumínio isolado com 

isolação de 750V na configuração 3#10(10)mm². 

 

05 Medição Existente: 

A caixa de medição é embutida construída em mureta contendo 1 medidor e disjuntor 

trifásico de 3x70A. A caixa possui dimensão de 50x50x18cm. Os condutores do ramal de 

entrada são de 3#10(10)10mm². 

 

06 Considerações Gerais Do Sistema Fotovoltaico: 

O sistema de geração de energia fotovoltaico será constituído pelos seguintes 

elementos. 

* Módulos fotovoltaicos; 

* Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

* Inversor de frequência CC/CA; 

* Dispositivos de proteção CC e CA; 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por 22 módulos ligados em série, 

sendo conectados a um inversor, conforme apresentado em projeto. 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica. Os cabos 

provenientes dos módulos se conectam ao inversor. Este por sua vez transforma a corrente 

contínua CC em corrente alternada CA. Esta energia produzida é consumida pela carga do 

próprio consumidor ou injetada na rede elétrica através da entrada de energia gerando 

créditos. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 

proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia gerada 

pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na 

rede de forma sincronizada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em 

estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores 

supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os 

valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de 

conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de 

falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

 

07 Módulos Fotovoltaicos: 

Os módulos fotovoltaicos são da Canadian, sendo constituídos de células de silício 

policristalino, possuindo robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão altas rajadas 
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de vento. Os módulos possuem Registro sob número 000298/2020 Data Concessão 

22/01/2020. 

A seguir, estão presentes as características técnicas desse módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 

Modelo 450-MS 

Potência Máxima (Wp) 450 Wp 

Tensão de máxima potência (Vmp) 41,10 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 10,96 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 49,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,60 A 

Comprimento (mm) 2108 

Largura (mm) 1048 

Peso (Kg) 24,90 

 

08 Inversor Solar: 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada 

nos módulos fotovoltaicos na forma de corrente contínua CC para corrente alternada CA, 

para que esta possa ser injetada na rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor 

deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de 

segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia. Voltando 

os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta à rede 

automaticamente. 

O inversor instalado será da ABB, modelo PVI-10.0-TL-OUTD atendendo aos 

requisitos estabelecidos na ABNT NBR IEC 62116. Este sendo dimensionado para uma 

potência nominal de 10,00kW, saída 380/220 Vca. No quadro a seguir estão as principais 

características do inversor. 

INVERSOR ABB 

Modelo PVI-10.0-TL-OUTD 

Potência Máxima Fotovoltaica 
de entrada (Pin) 

13000 W 

Tensão de máxima de entrada em 
corrente contínua (VCC) 

850 V 

Potência nominal de saída (Pout) 10000 W 

Máxima corrente contínua 
de saída (Iout) 

16,60A 

Tensão nominal de saída (Vout) 380/220 Vca 

Número de Strings em paralelo 2/2 
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O inversor também funcionará como dispositivo de monitorização de isolamento, 

para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 

isolamento. 

O inversor é especialmente projetado para perseguir o ponto de máxima 

transferência de potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede 

com o mínimo de perdas possíveis. Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com 

a rede, do tipo auto comutação, por meio de bandas de histerese de operação. Tem a 

função de anti-ilhamento, através da medição da impedância da rede. 

O equipamento é parametrizado quanto às faixas de operação normal de: Tensão 

CA, Injeção de Componente CC, Frequência (Hz), Fator de Potência, Distorção harmônica 

de corrente, Proteção contra ilhamento, Reconexão, Isolação e Seccionamento. 

No quadro a seguir estão as parametrizações solicitadas pela resolução Nº 687 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Parâmetro Função 
ANSI 

Parametrização 

Proteção de Subtensão 27 198,0 V a 3 segundos 

Proteção de Sobretensão 59 242,0 V a 1 segundo 

Proteção de Sobrefrequência 81º 60,5 Hz a 5 segundos 
e 66 Hz 
intantâneo 

Proteção de Subfrequência 81U 59,5 Hz a 5 segundos e 
56,5 Hz 
intantâneo 

Réle de Sincronismo 25S ∆∅ ≤ 10º; ∆V ≤ 5% fase — 
fase; 

∆≤ 0,12Hz, tempo 

minímo 200 

milisegundos 

Proteção Anti-ilhamento 78 7,9º instantâneo, tensão 
de 

bloqueio 89V 
Proteção Anti-ilhamento dHz 81D 3,4 Hz/s em 150 

milisegundos 

 

09 Estrutura Metálica: 

 A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos 

para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para módulos 

fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a área em 

questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são 

calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as 

recomendações do fabricante. 

A estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 

módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual 
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necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras e 

fixados a própria estrutura. 

Todo o sistema de estruturas mecânicas metálicas será interligado a malha de aterramento 

de proteção que será construída, incorporando também os painéis de controle e proteção. 

 

10 Placa de Advertência  

 No padrão de entrada será instalado uma placa de advertência, com os dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. Está fixada na 

tampa do medidor, garantindo assim a perfeita visualização. 

 

 

11 Dispositivos De Proteção CC e CA: 

 Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, 

deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) 

os seguintes dispositivos: 

• Circuito de Corrente Alternada: 

• DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

• Disjuntores Termomagnéticos; 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados no quadro geral fotovoltaico com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal 

autorizado, quanto às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de 

manutenções futuras. 

 

 

12 Condutores e Eletrodutos: 
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 Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e 

sua seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja 

inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

O circuito será composto por cabos de secção 6mm² Solarmax Flex, sobrepostos ao 

telhado. Em local protegido aos interpéres os condutores serão condicionados em 

eletrodutos As conexões devem ser realizadas com conectores específicos para perfeita 

conexão entre módulos assim apresentam melhor durabilidade quando expostos as 

condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

Responsável Técnico: 
 Engenheiro Eletricista: Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos 

CREA-RS: 134651 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 11601705 

01 Generalidades: 

O presente memorial tem como objetivo descrever as condições técnicas 

necessárias para a construção de um sistema de geração de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica, com uma potência igual a 20,70 kWp. Tendo como interessado o 

Município de Porto Xavier, CNPJ: 87.613.667/0001-48. 

 

02 NORMAS TÉCNICAS: 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas locais da 

concessionária de energia elétrica. Para a execução da obra os profissionais envolvidos na 

instalação elétrica deverão estar registrados e qualificados nos padrões estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e todos possuírem curso de qualificação NR10 e os 

equipamentos de segurança tipo EPI’s e EPC’s adequados para e execução com segurança 

dos serviços elétricos. 

NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia. 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

NR 26 – Sinalização de segurança. 

NBR IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. 

MÓDULO 3 (PRODIST) - Modulo 3 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados á rede elétrica. 

ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

OTD 035.01.08- REQUISITOS TÉCNICOS PARA CONEXÃO DE MICRO E MINIGERAÇÃO 

 

 

03 Localização da obra: 

 A obra está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n° no Município de Porto 

Xavier - RS. O sistema está conectado na UC: 34657, número do medidor 901277979, 

instalado na Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Encantado. 
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04 Entrada de Energia Existente: 

A entrada de energia é aérea, através do cabo multiplexado de alumínio isolado com 

isolação de 750V na configuração 3#10(10)mm². 

 

05 Medição Existente: 

A medição existente é do tipo padrão compacto, com poste de aço de 7 metros e 

caixa de policarbonato. 

A caixa de medição é fixada no poste contendo 1 medidor e disjuntor trifásico de 

3x80A.  Os condutores do ramal de entrada são de 3#10(10)10mm². 

 

06 Considerações Gerais Do Sistema Fotovoltaico: 

O sistema de geração de energia fotovoltaico será constituído pelos seguintes 

elementos. 

* Módulos fotovoltaicos; 

* Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

* Inversor de frequência CC/CA; 

* Dispositivos de proteção CC e CA; 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por 46 módulos ligados em série, 

sendo conectados a um inversor, conforme apresentado em projeto. 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica. Os cabos 

provenientes dos módulos se conectam ao inversor. Este por sua vez transforma a corrente 

contínua CC em corrente alternada CA. Esta energia produzida é consumida pela carga do 

próprio consumidor ou injetada na rede elétrica através da entrada de energia gerando 

créditos. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 

proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia gerada 

pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na 

rede de forma sincronizada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em 

estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores 

supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os 

valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de 

conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de 

falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

 

07 Módulos Fotovoltaicos: 
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Os módulos fotovoltaicos são da Canadian, sendo constituídos de células de silício 

policristalino, possuindo robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão altas rajadas 

de vento. Os módulos possuem Registro sob número 000298/2020 Data Concessão 

22/01/2020. 

A seguir, estão presentes as características técnicas desse módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 

Modelo 450-MS 

Potência Máxima (Wp) 450 Wp 

Tensão de máxima potência (Vmp) 41,10 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 10,96 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 49,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,60 A 

Comprimento (mm) 2108 

Largura (mm) 1048 

Peso (Kg) 24,90 

 

08 Inversor Solar: 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada 

nos módulos fotovoltaicos na forma de corrente contínua CC para corrente alternada CA, 

para que esta possa ser injetada na rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor 

deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de 

segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia. Voltando 

os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta à rede 

automaticamente. 

O inversor instalado será da PHB, modelo PHB21KT-DT atendendo aos requisitos 

estabelecidos nas ABNT NBR 16149; ABNT NBR1615 e ABNT NBR IEC 62116. Este sendo 

dimensionado para uma potência nominal de 21,00kW, saída 380/220 Vca. No quadro a 

seguir estão as principais características do inversor. 

INVERSOR PHB 

Modelo PHB21KT-DT 

Máx Tensão CC  1100V 

Tensão CC de Partida 180V 

Corrente CC Máxima 25A 

Número de strings/MPPT 4/2 
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Potência Nominal 21,00kW 

Máxima corrente CA 31,90 

Saída nominal CA 380/220Vca – 60HZ 

O inversor também funcionará como dispositivo de monitorização de isolamento, 

para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 

isolamento. 

O inversor é especialmente projetado para perseguir o ponto de máxima 

transferência de potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede 

com o mínimo de perdas possíveis. Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com 

a rede, do tipo auto comutação, por meio de bandas de histerese de operação. Tem a 

função de anti-ilhamento, através da medição da impedância da rede. 

O equipamento é parametrizado quanto às faixas de operação normal de: Tensão 

CA, Injeção de Componente CC, Frequência (Hz), Fator de Potência, Distorção harmônica 

de corrente, Proteção contra ilhamento, Reconexão, Isolação e Seccionamento. 

No quadro a seguir estão as parametrizações solicitadas pela resolução Nº 687 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Parâmetro Função 
ANSI 

Parametrização 

Proteção de Subtensão 27 198,0 V a 3 segundos 

Proteção de Sobretensão 59 242,0 V a 1 segundo 

Proteção de Sobrefrequência 81º 60,5 Hz a 5 segundos 
e 66 Hz 
intantâneo 

Proteção de Subfrequência 81U 59,5 Hz a 5 segundos e 
56,5 Hz 
intantâneo 

Réle de Sincronismo 25S ∆∅ ≤ 10º; ∆V ≤ 5% fase — 
fase; 

∆≤ 0,12Hz, tempo 

minímo 200 

milisegundos 

Proteção Anti-ilhamento 78 7,9º instantâneo, tensão 
de 

bloqueio 89V 
Proteção Anti-ilhamento dHz 81D 3,4 Hz/s em 150 

milisegundos 

 

09 Estrutura Metálica: 

 A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos 

para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para módulos 

fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a área em 

questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são 
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calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as 

recomendações do fabricante. 

A estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 

módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual 

necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras e 

fixados a própria estrutura. 

Todo o sistema de estruturas mecânicas metálicas será interligado a malha de aterramento 

de proteção que será construída, incorporando também os painéis de controle e proteção. 

 

10 Placa de Advertência  

 No padrão de entrada será instalado uma placa de advertência, com os dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. Está fixada na 

tampa do medidor, garantindo assim a perfeita visualização. 

 

 

11 Dispositivos De Proteção CC e CA: 

 Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, 

deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) 

os seguintes dispositivos: 

• Circuito de Corrente Alternada: 

• DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

• Disjuntores Termomagnéticos; 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados no quadro geral fotovoltaico com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal 

autorizado, quanto às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de 

manutenções futuras. 
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12 Condutores e Eletrodutos: 

 Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e 

sua seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja 

inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

O circuito será composto por cabos de secção 10mm² Solarmax Flex, sobrepostos ao 

telhado. Em local protegido aos interpéres os condutores serão condicionados em 

eletrodutos. As conexões devem ser realizadas com conectores específicos para perfeita 

conexão entre módulos assim apresentam melhor durabilidade quando expostos as 

condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

Responsável Técnico: 
 Engenheiro Eletricista: Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos 

CREA-RS: 134651 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 11614530 

01 Generalidades: 

O presente memorial tem como objetivo descrever as condições técnicas 

necessárias para a construção de um sistema de geração de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica, com uma potência igual a 7,20 kWp. Tendo como interessado o 

Município de Porto Xavier, CNPJ: 87.613.667/0001-48. 

 

02 NORMAS TÉCNICAS: 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas locais da 

concessionária de energia elétrica. Para a execução da obra os profissionais envolvidos na 

instalação elétrica deverão estar registrados e qualificados nos padrões estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e todos possuírem curso de qualificação NR10 e os 

equipamentos de segurança tipo EPI’s e EPC’s adequados para e execução com segurança 

dos serviços elétricos. 

NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia. 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

NR 26 – Sinalização de segurança. 

NBR IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. 

MÓDULO 3 (PRODIST) - Modulo 3 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados á rede elétrica. 

ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

OTD 035.01.08- REQUISITOS TÉCNICOS PARA CONEXÃO DE MICRO E MINIGERAÇÃO 

 

 

03 Localização da obra: 

 A obra está localizada na Localidade de Rincão Comprido, s/n° no Município de 

Porto Xavier - RS. O sistema está conectado na UC: 28724, número do medidor 1501920, 

instalado na Escola Municipal de Educação Infantil Presidente Arthur da Costa e Silva. 
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04 Entrada de Energia Existente: 

A entrada de energia é aérea, através do cabo multiplexado de alumínio isolado com 

isolação de 750V na configuração 3#10(10)mm². 

 

05 Medição Existente: 

A caixa de medição é embutida construída em mureta contendo 1 medidor e disjuntor 

trifásico de 3x63A. A caixa possui dimensão de 80x60x18cm. Os condutores do ramal de 

entrada são de 3#10(10)10mm². 

 

06 Considerações Gerais Do Sistema Fotovoltaico: 

O sistema de geração de energia fotovoltaico será constituído pelos seguintes 

elementos. 

* Módulos fotovoltaicos; 

* Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

* Inversor de frequência CC/CA; 

* Dispositivos de proteção CC e CA; 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por 16 módulos ligados em série, 

sendo conectados a um inversor, conforme apresentado em projeto. 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica. Os cabos 

provenientes dos módulos se conectam ao inversor. Este por sua vez transforma a corrente 

contínua CC em corrente alternada CA. Esta energia produzida é consumida pela carga do 

próprio consumidor ou injetada na rede elétrica através da entrada de energia gerando 

créditos. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 

proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia gerada 

pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na 

rede de forma sincronizada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em 

estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores 

supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os 

valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de 

conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de 

falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

 

07 Módulos Fotovoltaicos: 

Os módulos fotovoltaicos são da Canadian, sendo constituídos de células de silício 

policristalino, possuindo robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão altas rajadas 
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de vento. Os módulos possuem Registro sob número 000298/2020 Data Concessão 

22/01/2020. 

A seguir, estão presentes as características técnicas desse módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 

Modelo 450-MS 

Potência Máxima (Wp) 450 Wp 

Tensão de máxima potência (Vmp) 41,10 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 10,96 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 49,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,60 A 

Comprimento (mm) 2108 

Largura (mm) 1048 

Peso (Kg) 24,90 

 

08 Inversor Solar: 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada 

nos módulos fotovoltaicos na forma de corrente contínua CC para corrente alternada CA, 

para que esta possa ser injetada na rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor 

deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de 

segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia. Voltando 

os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta à rede 

automaticamente. 

O inversor instalado será da ABB, modelo PVI-10.0-TL-OUTD atendendo aos 

requisitos estabelecidos na ABNT NBR IEC 62116. Este sendo dimensionado para uma 

potência nominal de 10,00kW, saída 380/220 Vca. No quadro a seguir estão as principais 

características do inversor. 

INVERSOR ABB 

Modelo PVI-10.0-TL-OUTD 

Potência Máxima Fotovoltaica 
de entrada (Pin) 

13000 W 

Tensão de máxima de entrada em 
corrente contínua (VCC) 

850 V 

Potência nominal de saída (Pout) 10000 W 

Máxima corrente contínua 
de saída (Iout) 

16,60A 

Tensão nominal de saída (Vout) 380/220 Vca 

Número de Strings em paralelo 2/2 
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O inversor também funcionará como dispositivo de monitorização de isolamento, 

para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 

isolamento. 

O inversor é especialmente projetado para perseguir o ponto de máxima 

transferência de potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede 

com o mínimo de perdas possíveis. Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com 

a rede, do tipo auto comutação, por meio de bandas de histerese de operação. Tem a 

função de anti-ilhamento, através da medição da impedância da rede. 

O equipamento é parametrizado quanto às faixas de operação normal de: Tensão 

CA, Injeção de Componente CC, Frequência (Hz), Fator de Potência, Distorção harmônica 

de corrente, Proteção contra ilhamento, Reconexão, Isolação e Seccionamento. 

No quadro a seguir estão as parametrizações solicitadas pela resolução Nº 687 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Parâmetro Função 
ANSI 

Parametrização 

Proteção de Subtensão 27 198,0 V a 3 segundos 

Proteção de Sobretensão 59 242,0 V a 1 segundo 

Proteção de Sobrefrequência 81º 60,5 Hz a 5 segundos 
e 66 Hz 
intantâneo 

Proteção de Subfrequência 81U 59,5 Hz a 5 segundos e 
56,5 Hz 
intantâneo 

Réle de Sincronismo 25S ∆∅ ≤ 10º; ∆V ≤ 5% fase — 
fase; 

∆≤ 0,12Hz, tempo 

minímo 200 

milisegundos 

Proteção Anti-ilhamento 78 7,9º instantâneo, tensão 
de 

bloqueio 89V 
Proteção Anti-ilhamento dHz 81D 3,4 Hz/s em 150 

milisegundos 

 

09 Estrutura Metálica: 

 A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos 

para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para módulos 

fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a área em 

questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são 

calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as 

recomendações do fabricante. 

A estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 

módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual 
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necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras e 

fixados a própria estrutura. 

Todo o sistema de estruturas mecânicas metálicas será interligado a malha de aterramento 

de proteção que será construída, incorporando também os painéis de controle e proteção. 

 

10 Placa de Advertência  

 No padrão de entrada será instalado uma placa de advertência, com os dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. Está fixada na 

tampa do medidor, garantindo assim a perfeita visualização. 

 

 

11 Dispositivos De Proteção CC e CA: 

 Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, 

deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) 

os seguintes dispositivos: 

• Circuito de Corrente Alternada: 

• DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

• Disjuntores Termomagnéticos; 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados no quadro geral fotovoltaico com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal 

autorizado, quanto às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de 

manutenções futuras. 

12 Condutores e Eletrodutos: 

 Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e 

sua seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja 

inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

mailto:administrativo@sigmaijui.com.br


AJG ENGENHARIA LTDA – ME 

CNPJ: 19.780.730/0001-80 
CREA-RS: 212309 

Página 6 de 6 
 

 RUA 19 DE OUTUBRO, 1258 – SÃO JOSÉ – IJUÍ/RS – CEP: 98700-000 
 Fone: (55) 3332-1740     E-mail: administrativo@sigmaijui.com.br   

O circuito será composto por cabos de secção 6mm² Solarmax Flex, sobrepostos ao 

telhado. Em local protegido aos interpéres os condutores serão condicionados em 

eletrodutos. As conexões devem ser realizadas com conectores específicos para perfeita 

conexão entre módulos assim apresentam melhor durabilidade quando expostos as 

condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

Responsável Técnico: 
 Engenheiro Eletricista: Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos 

CREA-RS: 134651 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 11601725 

01 Generalidades: 

O presente memorial tem como objetivo descrever as condições técnicas 

necessárias para a construção de um sistema de geração de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica, com uma potência igual a 11,25 kWp. Tendo como interessado o 

Município de Porto Xavier, CNPJ: 87.613.667/0001-48. 

 

02 NORMAS TÉCNICAS: 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas locais da 

concessionária de energia elétrica. Para a execução da obra os profissionais envolvidos na 

instalação elétrica deverão estar registrados e qualificados nos padrões estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e todos possuírem curso de qualificação NR10 e os 

equipamentos de segurança tipo EPI’s e EPC’s adequados para e execução com segurança 

dos serviços elétricos. 

NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia. 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

NR 26 – Sinalização de segurança. 

NBR IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. 

MÓDULO 3 (PRODIST) - Modulo 3 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados á rede elétrica. 

ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

OTD 035.01.08- REQUISITOS TÉCNICOS PARA CONEXÃO DE MICRO E MINIGERAÇÃO 

 

 

03 Localização da obra: 

 A obra está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n° no Município de Porto 

Xavier - RS. O sistema está conectado na UC: 30171, número do medidor 901277979, 

instalado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Verissimo.  
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04 Entrada de Energia Existente: 

A entrada de energia é aérea, através do cabo multiplexado de alumínio isolado com 

isolação de 750V na configuração 3#35(35)mm². 

 

05 Medição Existente: 

A caixa de medição é embutida construída em mureta contendo 1 medidor e disjuntor 

trifásico de 3x175A. A caixa possui dimensão de 50x50x18cm. Os condutores do ramal de 

entrada são de 3#10(10)10mm². 

* Recomenda-se a substituição do disjuntor existente por um disjuntor de 

3x100A, para ficar de acordo com o que está cadastrado na Cermissões. 

 

06 Considerações Gerais Do Sistema Fotovoltaico: 

O sistema de geração de energia fotovoltaico será constituído pelos seguintes 

elementos. 

* Módulos fotovoltaicos; 

* Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

* Inversor de frequência CC/CA; 

* Dispositivos de proteção CC e CA; 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por 25 módulos ligados em série, 

sendo conectados a um inversor, conforme apresentado em projeto. 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica. Os cabos 

provenientes dos módulos se conectam ao inversor. Este por sua vez transforma a corrente 

contínua CC em corrente alternada CA. Esta energia produzida é consumida pela carga do 

próprio consumidor ou injetada na rede elétrica através da entrada de energia gerando 

créditos. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 

proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia gerada 

pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na 

rede de forma sincronizada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em 

estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores 

supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os 

valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de 

conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de 

falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

 

07 Módulos Fotovoltaicos: 
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Os módulos fotovoltaicos são da Canadian, sendo constituídos de células de silício 

policristalino, possuindo robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão altas rajadas 

de vento. Os módulos possuem Registro sob número 000298/2020 Data Concessão 

22/01/2020. 

A seguir, estão presentes as características técnicas desse módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 

Modelo 450-MS 

Potência Máxima (Wp) 450 Wp 

Tensão de máxima potência (Vmp) 41,10 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 10,96 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 49,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,60 A 

Comprimento (mm) 2108 

Largura (mm) 1048 

Peso (Kg) 24,90 

 

08 Inversor Solar: 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada 

nos módulos fotovoltaicos na forma de corrente contínua CC para corrente alternada CA, 

para que esta possa ser injetada na rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor 

deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de 

segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia. Voltando 

os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta à rede 

automaticamente. 

O inversor instalado será da  FRONIUS, modelo SYMO 12,5-3-Matendendo aos 

requisitos estabelecidos nas ABNT NBR 16149; ABNT NBR1615 e ABNT NBR IEC 62116. 

Este sendo dimensionado para uma potência nominal de 12,50kW, saída 380/220 Vca. No 

quadro a seguir estão as principais características do inversor. 

INVERSOR 
FRONIUS 

Modelo SYMO 12,5-3M 

Máx Tensão CC  1100V 

Tensão CC de Partida 200V 

Corrente CC Máxima 25A 
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Número de strings/MPPT 2/2 

Potência Nominal 12,50kW 

Máxima corrente CA 20 

Saída nominal CA 380/220Vca – 60HZ 

O inversor também funcionará como dispositivo de monitorização de isolamento, 

para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 

isolamento. 

O inversor é especialmente projetado para perseguir o ponto de máxima 

transferência de potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede 

com o mínimo de perdas possíveis. Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com 

a rede, do tipo auto comutação, por meio de bandas de histerese de operação. Tem a 

função de anti-ilhamento, através da medição da impedância da rede. 

O equipamento é parametrizado quanto às faixas de operação normal de: Tensão 

CA, Injeção de Componente CC, Frequência (Hz), Fator de Potência, Distorção harmônica 

de corrente, Proteção contra ilhamento, Reconexão, Isolação e Seccionamento. 

No quadro a seguir estão as parametrizações solicitadas pela resolução Nº 687 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Parâmetro Função 
ANSI 

Parametrização 

Proteção de Subtensão 27 198,0 V a 3 segundos 

Proteção de Sobretensão 59 242,0 V a 1 segundo 

Proteção de Sobrefrequência 81º 60,5 Hz a 5 segundos 
e 66 Hz 
intantâneo 

Proteção de Subfrequência 81U 59,5 Hz a 5 segundos e 
56,5 Hz 
intantâneo 

Réle de Sincronismo 25S ∆∅ ≤ 10º; ∆V ≤ 5% fase — 
fase; 

∆≤ 0,12Hz, tempo 

minímo 200 

milisegundos 

Proteção Anti-ilhamento 78 7,9º instantâneo, tensão 
de 

bloqueio 89V 
Proteção Anti-ilhamento dHz 81D 3,4 Hz/s em 150 

milisegundos 

 

09 Estrutura Metálica: 

 A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos 

para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para módulos 

fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a área em 
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questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são 

calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as 

recomendações do fabricante. 

A estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 

módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual 

necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras e 

fixados a própria estrutura. 

Todo o sistema de estruturas mecânicas metálicas será interligado a malha de aterramento 

de proteção que será construída, incorporando também os painéis de controle e proteção. 

 

10 Placa de Advertência  

 No padrão de entrada será instalado uma placa de advertência, com os dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. Está fixada na 

tampa do medidor, garantindo assim a perfeita visualização. 

 

 

11 Dispositivos De Proteção CC e CA: 

 Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, 

deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) 

os seguintes dispositivos: 

• Circuito de Corrente Alternada: 

• DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

• Disjuntores Termomagnéticos; 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados no quadro geral fotovoltaico com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal 
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autorizado, quanto às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de 

manutenções futuras. 

12 Condutores e Eletrodutos: 

 Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e 

sua seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja 

inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

O circuito será composto por cabos de secção 6mm² Solarmax Flex, sobrepostos ao 

telhado. Em local protegido aos interpéres os condutores serão condicionados em 

eletrodutos. As conexões devem ser realizadas com conectores específicos para perfeita 

conexão entre módulos assim apresentam melhor durabilidade quando expostos as 

condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

Responsável Técnico: 
 Engenheiro Eletricista: Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos 

CREA-RS: 134651 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 11601735 

01 Generalidades: 

O presente memorial tem como objetivo descrever as condições técnicas 

necessárias para a construção de um sistema de geração de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica, com uma potência igual a 18,00 kWp. Tendo como interessado o 

Município de Porto Xavier, CNPJ: 87.613.667/0001-48. 

 

02 NORMAS TÉCNICAS: 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas locais da 

concessionária de energia elétrica. Para a execução da obra os profissionais envolvidos na 

instalação elétrica deverão estar registrados e qualificados nos padrões estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e todos possuírem curso de qualificação NR10 e os 

equipamentos de segurança tipo EPI’s e EPC’s adequados para e execução com segurança 

dos serviços elétricos. 

NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia. 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

NR 26 – Sinalização de segurança. 

NBR IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. 

MÓDULO 3 (PRODIST) - Modulo 3 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados á rede elétrica. 

ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

GED-15303- Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica 

 

03 Localização da obra: 

 A obra está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n° no Município de Porto 

Xavier - RS. O sistema está conectado na UC: 3082465047, número do medidor 4914891-2, 

instalado na Escola Municipal de Ensino Infantil Cantinho do Céu.  
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04 Entrada de Energia Existente: 

A entrada de energia é aérea, através do cabo multiplexado de alumínio isolado com 

isolação de 750V na configuração 3#25(25)mm². 

 

05 Medição Existente: 

A caixa de medição é embutida construída em mureta contendo 1 medidor e disjuntor 

trifásico de 3x80A. A caixa possui dimensão de 50x50x18cm. Os condutores do ramal de 

entrada são de 3#25(25)16mm². 

 

06 Considerações Gerais Do Sistema Fotovoltaico: 

O sistema de geração de energia fotovoltaico será constituído pelos seguintes 

elementos. 

* Módulos fotovoltaicos; 

* Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

* Inversor de frequência CC/CA; 

* Dispositivos de proteção CC e CA; 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por 40 módulos ligados em série, 

sendo conectados a um inversor, conforme apresentado em projeto. 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica. Os cabos 

provenientes dos módulos se conectam ao inversor. Este por sua vez transforma a corrente 

contínua CC em corrente alternada CA. Esta energia produzida é consumida pela carga do 

próprio consumidor ou injetada na rede elétrica através da entrada de energia gerando 

créditos. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 

proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia gerada 

pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na 

rede de forma sincronizada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em 

estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores 

supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os 

valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de 

conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de 

falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

 

07 Módulos Fotovoltaicos: 

Os módulos fotovoltaicos são da Canadian, sendo constituídos de células de silício 

policristalino, possuindo robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão altas rajadas 
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de vento. Os módulos possuem Registro sob número 000298/2020 Data Concessão 

22/01/2020. 

A seguir, estão presentes as características técnicas desse módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 

Modelo 450-MS 

Potência Máxima (Wp) 450 Wp 

Tensão de máxima potência (Vmp) 41,10 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 10,96 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 49,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,60 A 

Comprimento (mm) 2108 

Largura (mm) 1048 

Peso (Kg) 24,90 

 

08 Inversor Solar: 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada 

nos módulos fotovoltaicos na forma de corrente contínua CC para corrente alternada CA, 

para que esta possa ser injetada na rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor 

deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de 

segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia. Voltando 

os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta à rede 

automaticamente. 

O inversor instalado será da  FRONIUS, modelo SYMO 12,5-3-Matendendo aos 

requisitos estabelecidos nas ABNT NBR 16149; ABNT NBR1615 e ABNT NBR IEC 62116. 

Este sendo dimensionado para uma potência nominal de 12,50kW, saída 380/220 Vca. No 

quadro a seguir estão as principais características do inversor. 

INVERSOR PHB 

Modelo PHB21KT-DT 

Máx Tensão CC  1100V 

Tensão CC de Partida 180V 

Corrente CC Máxima 25A 

Número de strings/MPPT 4/2 

Potência Nominal 21,00kW 

Máxima corrente CA 31,90 
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Saída nominal CA 380/220Vca – 60HZ 

 

O inversor também funcionará como dispositivo de monitorização de isolamento, 

para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 

isolamento. 

O inversor é especialmente projetado para perseguir o ponto de máxima 

transferência de potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede 

com o mínimo de perdas possíveis. Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com 

a rede, do tipo auto comutação, por meio de bandas de histerese de operação. Tem a 

função de anti-ilhamento, através da medição da impedância da rede. 

O equipamento é parametrizado quanto às faixas de operação normal de: Tensão 

CA, Injeção de Componente CC, Frequência (Hz), Fator de Potência, Distorção harmônica 

de corrente, Proteção contra ilhamento, Reconexão, Isolação e Seccionamento. 

No quadro a seguir estão as parametrizações solicitadas pela resolução Nº 687 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Parâmetro Função 
ANSI 

Parametrização 

Proteção de Subtensão 27 198,0 V a 3 segundos 

Proteção de Sobretensão 59 242,0 V a 1 segundo 

Proteção de Sobrefrequência 81º 60,5 Hz a 5 segundos 
e 66 Hz 
intantâneo 

Proteção de Subfrequência 81U 59,5 Hz a 5 segundos e 
56,5 Hz 
intantâneo 

Réle de Sincronismo 25S ∆∅ ≤ 10º; ∆V ≤ 5% fase — 
fase; 

∆≤ 0,12Hz, tempo 

minímo 200 

milisegundos 

Proteção Anti-ilhamento 78 7,9º instantâneo, tensão 
de 

bloqueio 89V 
Proteção Anti-ilhamento dHz 81D 3,4 Hz/s em 150 

milisegundos 

 

09 Estrutura Metálica: 

 A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos 

para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para módulos 

fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a área em 

questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são 

calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as 

recomendações do fabricante. 
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A estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 

módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual 

necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras e 

fixados a própria estrutura. 

Todo o sistema de estruturas mecânicas metálicas será interligado a malha de aterramento 

de proteção que será construída, incorporando também os painéis de controle e proteção. 

 

10 Placa de Advertência  

 No padrão de entrada será instalado uma placa de advertência, com os dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. Está fixada na 

tampa do medidor, garantindo assim a perfeita visualização. 

 

 

11 Dispositivos De Proteção CC e CA: 

 Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, 

deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) 

os seguintes dispositivos: 

• Circuito de Corrente Alternada: 

• DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

• Disjuntores Termomagnéticos; 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados no quadro geral fotovoltaico com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal 

autorizado, quanto às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de 

manutenções futuras. 

12 Condutores e Eletrodutos: 
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 Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e 

sua seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja 

inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

O circuito será composto por cabos de secção 10mm² Solarmax Flex, sobrepostos ao 

telhado. Em local protegido aos interpéres os condutores serão condicionados em 

eletrodutos. As conexões devem ser realizadas com conectores específicos para perfeita 

conexão entre módulos assim apresentam melhor durabilidade quando expostos as 

condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

Responsável Técnico: 
 Engenheiro Eletricista: Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos 

CREA-RS: 134651 
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Avenida São Borja, 2801

Bairro Fazenda São Borja – CEP 93032-525

Rio Grande do Sul – São Leopoldo – Brasil

www.rge-rs.com.br

DRG-M2021-0513

Parecer de Acesso à Conexão de Microgeração Distribuída Solar Fotovoltaica

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

2. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA - UC 

Titular: PREFEITURA 

Endereço: R INDEPENDENCIA 155

CEP: 98995-000

Município e Unidade da Federação: PORTO XAVIER - RS

CNPJ ou CPF: 87613667000148

Código da UC: 3082465047

Tensão de conexão (kV): BT - 0,22kV

3. INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANTÔNIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS

Nº do registro na Entidade de Classe: 134651

Nº do Documento de Responsabilidade Técnica: 11601735

4. SOLICITAÇÃO DE ACESSO

5. DADOS DA UNIDADE GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Latitude: -27,90437497° Longitude: -55,14510881°

Soma das potências dos módulos (kWp): 18

Quantidade total de módulos: 40

Área total ocupada pelos módulos: 88,36

Soma das potências dos inversores (kW): 21

Quantidade total de inversores: 1

6. CONSIDERAÇÕS GERAIS 

6.1. Critérios e Premissas

sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Este Parecer de Acesso está baseado em critérios da Norma Técnica da RGE/CPFL, GED 15303

(Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica). 

Resolução Normativa n° 687/2015, de 24/11/2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Módulo 3 – Acesso, do PRODIST, particularmente em sua Seção 3.7 – Acesso de Micro e Minigeração

Distribuída, no tocante ao acesso às redes de distribuição.

Fabricante e modelo dos módulos: Canadian solar*SUPER HIGHPOWERMONO PERCMODULE450 W

Fabricante/modelo dos inversores: PHB SOLAR*PHB21KT-DT

Conforme Atividade 888504636, através do Site de Projetos Particulares da RGE, o acessante

solicitou a conexão do sistema de microgeração solar fotovoltaica à rede elétrica secundária, com

potência de 18 kWp, com adesão ao sistema de compensação de energia elétrica.

A RGE, doravante denominada DISTRIBUIDORA e PREFEITURA (UC 3082465047), doravante

denominado ACESSANTE, que solicita conexão de um sistema de microgeração solar fotovoltaica a

rede elétrica da RGE, com adesão ao sistema de compensação de energia, conforme Resolução

Normativa nº 687/2015, de 24/11/2015.
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6.2. Descrição do Sistema Elétrico 

6.3. Padrões de Desempenho

7. ANÁLISE TÉCNICA

8. RELACIONAMENTO OPERACIONAL

9. RESPONSABILIDADES DO ACESSANTE

10. VALIDADE DO PARECER DE ACESSO

* Manter os dados cadastrais referentes às unidades consumidoras com mesmo CPF ou CNPJ

participantes do sistema de compensação de energia elétrica atualizados, devendo informar as

alterações com antecedência de 60 (sessenta) dias da realização do faturamento e compensação

dessas unidades.

São os padrões dos indicadores de continuidade de fornecimento de energia informados

mensalmente na fatura de energia do cliente.

O documento que regulamenta e disciplina os procedimentos operativos entre o acessante e a RGE,

denominado RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA, encontra-se no

final deste Parecer de Acesso, item 11.

A UC 3082465047 está ligada à rede de distribuição de secundária do transformador de distribuição

de 112,5 kVA e número operativo 1016845. Esse transformador é suprido pelo alimentador ROQ11

da subestação ROQUE GONZALES.

* Manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas da unidade consumidora, de

acordo com as normas oficiais brasileiras; 

* Responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quando instalados no interior

de sua propriedade; 

* Manter livre, aos empregados e representantes da DISTRIBUIDORA, para fins de inspeção e leitura,

o acesso às instalações da unidade consumidora relacionadas com a medição e proteção; 

* Informar à DISTRIBUIDORA sobre a existência de pessoa residente que use equipamentos elétricos

indispensáveis à vida na unidade consumidora;

* Manter atualizados os dados cadastrais da unidade consumidora junto à DISTRIBUIDORA,

especialmente quando da mudança do titular, solicitando a alteração da titularidade ou o

encerramento da relação contratual, se for o caso; 

Para o caso em análise não há necessidade de adequação na rede de distribuição. A UC 3082465047

permanecerá conectada ao circuito do transformador de distribuição de 112,5 kVA e número

operativo 1016845. A conexão na rede da RGE dessa unidade consumidora com microgeração

distribuída deverá ser na Baixa Tensão, sendo uma ligação com geração trifásica.

* Consultar a DISTRIBUIDORA quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a

elevação da potência disponibilizada;

Este Parecer de Acesso é válido apenas considerando as informações referidas neste documento e

nos documentos anexados à atividade 888504636 registrada no site de Projetos Particulares da RGE.

O ACESSANTE deverá informar à RGE e nos prazos devidos pelo PRODIST toda e qualquer alteração

nos seus dados e/ou cronograma. Qualquer divergência ou alteração dos dados fornecidos pelo

acessante torna este Parecer nulo.
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11.1. DO OBJETO

11.2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.3. DA ABRANGÊNCIA

11.4. DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL

Pela RGE: Canais de atendimento ao cliente/consumidor:

0800 970 0900

http://www.cpfl.com.br/rge acessando o item Informações ao Consumidor.

Pelo microgerador: Conforme dados do item 2 deste parecer de acesso.

11.5. DAS INSTALAÇÕES DO MICROGERADOR

11.6. DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO OPERACIONAL

11. RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA - 

ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a fornecer com o

máximo de antecedência possível um plano para minimizar o tempo de interrupção que, em casos

de emergência, não sendo possíveis tais informações, as interrupções serão coordenadas pelos

encarregados das respectivas instalações. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre

quaisquer alterações nas instalações do microgerador e da RGE.

A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e comando das

instalações de conexão é composta por:

As instalações de microgeração e o ponto de conexão à rede da RGE estão descritas nos itens 5 e 6.2

acima. 

A área responsável da RGE orientará o microgerador sobre as atividades de coordenação e

supervisão da operação, e sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os

equipamentos e as instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão.

Prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas interligando a instalação de

microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da RGE.

Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas nas

Resoluções Normativas da ANEEL n° 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012

(esta, revisada pela Resolução Normativa n° 687, de 24 de novembro de 2015).

Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição ou Contrato de

Adesão disciplinado pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, de 09/09/2010.

Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão da microgeração distribuída aos sistemas

de distribuição.

Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência

instalada menor ou igual a 75kW, conforme definição dada pela Resolução Normativa ANEEL n°

687/2015, de 24/11/2015.

Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento Operacional entre o

proprietário de microgeração distribuída e responsável pela unidade consumidora que adere ao

Sistema de Compensação de Energia Elétrica, conforme dados do item 2 e a RGE.
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11.7. DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

11.8. DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO

12. DATA DO PARECER DE ACESSO

A RGE poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de microgeração de seu sistema

elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pelo proprietário do

microgerador não obedecer aos padrões de qualidade dispostos no parecer de acesso; e (ii) quando

a operação da microgeração representar perigo à vida e às instalações da RGE, neste caso, sem aviso

prévio.

As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de conexão só

podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da RGE.

Em quaisquer dos casos, o proprietário do microgerador deve ser notificado para execução de ações

corretivas com vistas ao restabelecimento da conexão de acordo com o disposto na Resolução

Normativa nº 414/2010, de 09/09/2010.

sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

A área responsável da RGE orientará o microgerador sobre os aspectos de segurança do pessoal

durante a execução dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando as

normas e/ou instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para garantir a

segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em equipamento

desenergizado. 
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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

ART nº: 11601749 

01 Generalidades: 

O presente memorial tem como objetivo descrever as condições técnicas 

necessárias para a construção de um sistema de geração de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica, com uma potência igual a 10,35 kWp. Tendo como interessado o 

Município de Porto Xavier, CNPJ: 87.613.667/0001-48. 

 

02 NORMAS TÉCNICAS: 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas locais da 

concessionária de energia elétrica. Para a execução da obra os profissionais envolvidos na 

instalação elétrica deverão estar registrados e qualificados nos padrões estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e todos possuírem curso de qualificação NR10 e os 

equipamentos de segurança tipo EPI’s e EPC’s adequados para e execução com segurança 

dos serviços elétricos. 

NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia. 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

NR 26 – Sinalização de segurança. 

NBR IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão. 

MÓDULO 3 (PRODIST) - Modulo 3 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional. 

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos conectados á rede elétrica. 

ABNT NBR 16149 – Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

GED-15303- Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica 

 

03 Localização da obra: 

 A obra está localizada na Rua Pindaí, n° 1560, Vila Pindaí, no Município de Porto 

Xavier - RS. O sistema está conectado na UC: 3082465058, número do medidor 8076634-9, 

instalado na Escola Municipal Machado de Assis.  
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04 Entrada de Energia Existente: 

A entrada de energia é aérea, através do cabo multiplexado de alumínio isolado com 

isolação de 750V na configuração 3#16(16)mm². 

 

05 Medição Existente: 

A caixa de medição é embutida construída em mureta contendo 1 medidor e disjuntor 

trifásico de 3x63A. A caixa possui dimensão de 50x50x18cm. Os condutores do ramal de 

entrada são de 3#16(16)16mm². 

 

06 Considerações Gerais Do Sistema Fotovoltaico: 

O sistema de geração de energia fotovoltaico será constituído pelos seguintes 

elementos. 

* Módulos fotovoltaicos; 

* Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

* Inversor de frequência CC/CA; 

* Dispositivos de proteção CC e CA; 

O sistema de geração fotovoltaica será composto por 23 módulos ligados em série, 

sendo conectados a um inversor, conforme apresentado em projeto. 

Os módulos fotovoltaicos são montados sobre a estrutura metálica. Os cabos 

provenientes dos módulos se conectam ao inversor. Este por sua vez transforma a corrente 

contínua CC em corrente alternada CA. Esta energia produzida é consumida pela carga do 

próprio consumidor ou injetada na rede elétrica através da entrada de energia gerando 

créditos. 

A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltaico, é 

proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltaicos. A energia gerada 

pelos módulos fotovoltaicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na 

rede de forma sincronizada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em 

estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores 

supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os 

valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de 

conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de 

falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar. 

 

07 Módulos Fotovoltaicos: 

Os módulos fotovoltaicos são da Canadian, sendo constituídos de células de silício 

policristalino, possuindo robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão altas rajadas 
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de vento. Os módulos possuem Registro sob número 000298/2020 Data Concessão 

22/01/2020. 

A seguir, estão presentes as características técnicas desse módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR 

Modelo 450-MS 

Potência Máxima (Wp) 450 Wp 

Tensão de máxima potência (Vmp) 41,10 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 10,96 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 49,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,60 A 

Comprimento (mm) 2108 

Largura (mm) 1048 

Peso (Kg) 24,90 

 

08 Inversor Solar: 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a energia elétrica gerada 

nos módulos fotovoltaicos na forma de corrente contínua CC para corrente alternada CA, 

para que esta possa ser injetada na rede elétrica. 

Em casos de perda ou anormalidades de tensão e frequência na rede AC, o inversor 

deixa de fornecer energia AC, evitando o funcionamento ilhado, ficando uma garantia de 

segurança para os trabalhadores de manutenção da rede elétrica da companhia. Voltando 

os valores de tensão e frequência a sua normalidade, o inversor se conecta à rede 

automaticamente. 

O inversor instalado será da  FRONIUS, modelo SYMO 12,5-3-Matendendo aos 

requisitos estabelecidos nas ABNT NBR 16149; ABNT NBR1615 e ABNT NBR IEC 62116. 

Este sendo dimensionado para uma potência nominal de 12,50kW, saída 380/220 Vca. No 

quadro a seguir estão as principais características do inversor. 

INVERSOR 
FRONIUS 

Modelo SYMO 12,5-3M 

Máx Tensão CC  1100V 

Tensão CC de Partida 200V 

Corrente CC Máxima 25A 

Número de strings/MPPT 2/2 

Potência Nominal 12,50kW 
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Máxima corrente CA 20 

Saída nominal CA 380/220Vca – 60HZ 

 

O inversor também funcionará como dispositivo de monitorização de isolamento, 

para desconexão automática da instalação fotovoltaica, no caso de perda da resistência de 

isolamento. 

O inversor é especialmente projetado para perseguir o ponto de máxima 

transferência de potência do gerador fotovoltaico (MPPT), e entregar esta potência a rede 

com o mínimo de perdas possíveis. Ele atua como uma fonte de corrente sincronizado com 

a rede, do tipo auto comutação, por meio de bandas de histerese de operação. Tem a 

função de anti-ilhamento, através da medição da impedância da rede. 

O equipamento é parametrizado quanto às faixas de operação normal de: Tensão 

CA, Injeção de Componente CC, Frequência (Hz), Fator de Potência, Distorção harmônica 

de corrente, Proteção contra ilhamento, Reconexão, Isolação e Seccionamento. 

No quadro a seguir estão as parametrizações solicitadas pela resolução Nº 687 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Parâmetro Função 
ANSI 

Parametrização 

Proteção de Subtensão 27 198,0 V a 3 segundos 

Proteção de Sobretensão 59 242,0 V a 1 segundo 

Proteção de Sobrefrequência 81º 60,5 Hz a 5 segundos 
e 66 Hz 
intantâneo 

Proteção de Subfrequência 81U 59,5 Hz a 5 segundos e 
56,5 Hz 
intantâneo 

Réle de Sincronismo 25S ∆∅ ≤ 10º; ∆V ≤ 5% fase — 
fase; 

∆≤ 0,12Hz, tempo 

minímo 200 

milisegundos 

Proteção Anti-ilhamento 78 7,9º instantâneo, tensão 
de 

bloqueio 89V 
Proteção Anti-ilhamento dHz 81D 3,4 Hz/s em 150 

milisegundos 

 

09 Estrutura Metálica: 

 A instalação deverá ser equipada com uma estrutura baseada em perfis metálicos 

para evitar corrosão por conta de intempéries. Estas estruturas de apoio para módulos 

fotovoltaicos são calculadas tendo em conta o peso da carga de vento para a área em 

questão, e a altitude da instalação. Os pontos de fixação para o módulo fotovoltaico são 
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calculados para uma perfeita distribuição de peso na estrutura, seguindo todas as 

recomendações do fabricante. 

A estrutura deve basear-se no ângulo de orientação e declive especificada para o 

módulo fotovoltaico, dada a facilidade de montagem e desmontagem, e a eventual 

necessidade de substituição de elementos. Os módulos serão prestados fora das sombras e 

fixados a própria estrutura. 

Todo o sistema de estruturas mecânicas metálicas será interligado a malha de aterramento 

de proteção que será construída, incorporando também os painéis de controle e proteção. 

 

10 Placa de Advertência  

 No padrão de entrada será instalado uma placa de advertência, com os dizeres 

“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”. Está fixada na 

tampa do medidor, garantindo assim a perfeita visualização. 

 

 

11 Dispositivos De Proteção CC e CA: 

 Para a proteção dos equipamentos do sistema, das instalações e das pessoas, 

deverão ser incorporados aos circuitos CC (Corrente Continua) e CA (Corrente Alternada) 

os seguintes dispositivos: 

• Circuito de Corrente Alternada: 

• DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto); 

• Disjuntores Termomagnéticos; 

Todos os equipamentos deverão ser condicionados no quadro geral fotovoltaico com 

proteção de intempéries, devidamente sinalizados, para a proteção e instrução de pessoal 

autorizado, quanto às manobras de operação dos dispositivos de proteção, em caso de 

manutenções futuras. 
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12 Condutores e Eletrodutos: 

 Todos os condutores deverão ser de cobre, adequados para uso em intempéries, e 

sua seção será a suficiente para assegurar que a queda de tensão no cabeamento seja 

inferior a 4%, conforme a norma ABNT NBR 5410. 

O circuito será composto por cabos de secção 6mm² Solarmax Flex, sobrepostos ao 

telhado. Em local protegido aos interpéres os condutores serão condicionados em 

eletrodutos. As conexões devem ser realizadas com conectores específicos para perfeita 

conexão entre módulos assim apresentam melhor durabilidade quando expostos as 

condições climáticas típicas de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

Responsável Técnico: 
 Engenheiro Eletricista: Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos 

CREA-RS: 134651 
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Avenida São Borja, 2801

Bairro Fazenda São Borja – CEP 93032-525

Rio Grande do Sul – São Leopoldo – Brasil

www.rge-rs.com.br

DRG-M2021-0533

Parecer de Acesso à Conexão de Microgeração Distribuída Solar Fotovoltaica

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

2. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA - UC 

Titular: PREFEITURA 

Endereço: R PINDAI 1560

CEP: 98995-000

Município e Unidade da Federação: PORTO XAVIER - RS

CNPJ ou CPF: 87613667000148

Código da UC: 3082465058

Tensão de conexão (kV): BT - 0,22kV

3. INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANTÔNIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS

Nº do registro na Entidade de Classe: 134651

Nº do Documento de Responsabilidade Técnica: 11601749

4. SOLICITAÇÃO DE ACESSO

5. DADOS DA UNIDADE GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Latitude: -27,89678830° Longitude: -55,08259306°

Soma das potências dos módulos (kWp): 10,35

Quantidade total de módulos: 23

Área total ocupada pelos módulos: 50,6

Soma das potências dos inversores (kW): 12,5

Quantidade total de inversores: 1

6. CONSIDERAÇÕS GERAIS 

6.1. Critérios e Premissas

Conforme Atividade 896632375, através do Site de Projetos Particulares da RGE, o acessante

solicitou a conexão do sistema de microgeração solar fotovoltaica à rede elétrica secundária, com

potência de 10,35 kWp, com adesão ao sistema de compensação de energia elétrica.

A RGE, doravante denominada DISTRIBUIDORA e PREFEITURA (UC 3082465058), doravante

denominado ACESSANTE, que solicita conexão de um sistema de microgeração solar fotovoltaica a

rede elétrica da RGE, com adesão ao sistema de compensação de energia, conforme Resolução

Normativa nº 687/2015, de 24/11/2015.

terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Este Parecer de Acesso está baseado em critérios da Norma Técnica da RGE/CPFL, GED 15303

(Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica). 

Resolução Normativa n° 687/2015, de 24/11/2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Módulo 3 – Acesso, do PRODIST, particularmente em sua Seção 3.7 – Acesso de Micro e Minigeração

Distribuída, no tocante ao acesso às redes de distribuição.

Fabricante e modelo dos módulos: Canadian Solar*SUPER HIGHPOWERMONO PERCMODULE450 W

Fabricante/modelo dos inversores: Fronius*SYMO 12,5-3-M 
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6.2. Descrição do Sistema Elétrico 

6.3. Padrões de Desempenho

7. ANÁLISE TÉCNICA

8. RELACIONAMENTO OPERACIONAL

9. RESPONSABILIDADES DO ACESSANTE

10. VALIDADE DO PARECER DE ACESSO

* Consultar a DISTRIBUIDORA quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a

elevação da potência disponibilizada;

Este Parecer de Acesso é válido apenas considerando as informações referidas neste documento e

nos documentos anexados à atividade 896632375 registrada no site de Projetos Particulares da RGE.

O ACESSANTE deverá informar à RGE e nos prazos devidos pelo PRODIST toda e qualquer alteração

nos seus dados e/ou cronograma. Qualquer divergência ou alteração dos dados fornecidos pelo

acessante torna este Parecer nulo.

* Manter os dados cadastrais referentes às unidades consumidoras com mesmo CPF ou CNPJ

participantes do sistema de compensação de energia elétrica atualizados, devendo informar as

alterações com antecedência de 60 (sessenta) dias da realização do faturamento e compensação

dessas unidades.

São os padrões dos indicadores de continuidade de fornecimento de energia informados

mensalmente na fatura de energia do cliente.

O documento que regulamenta e disciplina os procedimentos operativos entre o acessante e a RGE,

denominado RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA, encontra-se no

final deste Parecer de Acesso, item 11.

A UC 3082465058 está ligada à rede de distribuição de secundária do transformador de distribuição

de 45 kVA e número operativo 771639. Esse transformador é suprido pelo alimentador SCI21 da

subestação SANTO CRISTO.

* Manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas da unidade consumidora, de

acordo com as normas oficiais brasileiras; 

* Responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quando instalados no interior

de sua propriedade; 

* Manter livre, aos empregados e representantes da DISTRIBUIDORA, para fins de inspeção e leitura,

o acesso às instalações da unidade consumidora relacionadas com a medição e proteção; 

* Informar à DISTRIBUIDORA sobre a existência de pessoa residente que use equipamentos elétricos

indispensáveis à vida na unidade consumidora;

* Manter atualizados os dados cadastrais da unidade consumidora junto à DISTRIBUIDORA,

especialmente quando da mudança do titular, solicitando a alteração da titularidade ou o

encerramento da relação contratual, se for o caso; 

Para o caso em análise não há necessidade de adequação na rede de distribuição. A UC 3082465058

permanecerá conectada ao circuito do transformador de distribuição de 45 kVA e número operativo

771639. A conexão na rede da RGE dessa unidade consumidora com microgeração distribuída deverá 

ser na Baixa Tensão, sendo uma ligação com geração trifásica.
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11.1. DO OBJETO

11.2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.3. DA ABRANGÊNCIA

11.4. DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL

Pela RGE: Canais de atendimento ao cliente/consumidor:

0800 970 0900

http://www.cpfl.com.br/rge acessando o item Informações ao Consumidor.

Pelo microgerador: Conforme dados do item 2 deste parecer de acesso.

11.5. DAS INSTALAÇÕES DO MICROGERADOR

11.6. DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO OPERACIONAL

As instalações de microgeração e o ponto de conexão à rede da RGE estão descritas nos itens 5 e 6.2

acima. 

A área responsável da RGE orientará o microgerador sobre as atividades de coordenação e

supervisão da operação, e sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os

equipamentos e as instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão.

Prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas interligando a instalação de

microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da RGE.

Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas nas

Resoluções Normativas da ANEEL n° 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012

(esta, revisada pela Resolução Normativa n° 687, de 24 de novembro de 2015).

Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição ou Contrato de

Adesão disciplinado pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, de 09/09/2010.

Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão da microgeração distribuída aos sistemas

de distribuição.

Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência

instalada menor ou igual a 75kW, conforme definição dada pela Resolução Normativa ANEEL n°

687/2015, de 24/11/2015.

Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento Operacional entre o

proprietário de microgeração distribuída e responsável pela unidade consumidora que adere ao

Sistema de Compensação de Energia Elétrica, conforme dados do item 2 e a RGE.

11. RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA - 

ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a fornecer com o

máximo de antecedência possível um plano para minimizar o tempo de interrupção que, em casos

de emergência, não sendo possíveis tais informações, as interrupções serão coordenadas pelos

encarregados das respectivas instalações. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre

quaisquer alterações nas instalações do microgerador e da RGE.

A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e comando das

instalações de conexão é composta por:
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11.7. DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

11.8. DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO

12. DATA DO PARECER DE ACESSO

Em quaisquer dos casos, o proprietário do microgerador deve ser notificado para execução de ações

corretivas com vistas ao restabelecimento da conexão de acordo com o disposto na Resolução

Normativa nº 414/2010, de 09/09/2010.

terça-feira, 21 de dezembro de 2021

A área responsável da RGE orientará o microgerador sobre os aspectos de segurança do pessoal

durante a execução dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando as

normas e/ou instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para garantir a

segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em equipamento

desenergizado. 

A RGE poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de microgeração de seu sistema

elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pelo proprietário do

microgerador não obedecer aos padrões de qualidade dispostos no parecer de acesso; e (ii) quando

a operação da microgeração representar perigo à vida e às instalações da RGE, neste caso, sem aviso

prévio.

As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de conexão só

podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da RGE.


