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Brasília, 22 de abril de 2022 

Ao 
CONACI 
Comitê Nacional de Combate a Incêndio 
 
Ao Senhor 
Tenente Coronel Erenildo Santos Costa 
Presidente 
 
 
Assunto: Contribuição as Instruções Técnicas das Corporações de Corpo de 
Bombeiros dos estados da União 
 
 
Prezados senhores 
 
O Instituto Nacional de Energia Limpa – INEL tem a satisfação de apresentar sua 
contribuição às Instruções Técnicas das Corporação de Corpo de Bombeiros Militares 
Estaduais cuja principal missão consiste na execução de atividades de defesa civil, 
prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no âmbito do 
território nacional. 
 
Nossa contribuição às Instruções Técnicas: 
 

Incorpora-se ao item DEFINIÇÕES: 
 
Arco elétrico: Condução em gás automantida para a qual a maioria dos 
portadores de carga são elétrons fornecidos pela emissão eletrônica primária. 
 
Desligamento rápido: é um requisito de segurança elétrica (sigla em inglês RSD) 
definido para sistemas de painéis solares pelo Código Elétrico Nacional 
americano (NEC 2017 - National Electrical Code) incorporado pela Associação 
Nacional de Proteção contra Incêndios americana (NFPA - National Fire 
Protection Association). Ele fornece uma maneira de desenergizar rapidamente 
um sistema de painel solar no telhado reduzindo a tensão da ligação em série de 
painéis fotovoltaicos para níveis seguros (próximo ou igual a 0V). 

 
Equipamento de proteção de falha de arco elétrico: Combinação de 
funcionalidades de detecção (sigla em inglês AFD) e interrupção de falhas de 
arco elétrico (sigla em inglês AFI), em inglês representado pela sigla AFPE (arc 
fault protection equipment) que consiste em um dispositivo que interrompe o fluxo 
de corrente em caso de detecção de arco elétrico. 
 
Instalação fotovoltaica: instalação composta por equipamentos de geração, 
condicionamento e armazenamento de energia elétrica em sistemas fotovoltaicos; 
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Inversores: inversores com potência nominal até 75 kW, de uso em sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede elétrica; com ou sem armazenamento de energia; 

 
Painel fotovoltaico: módulo fotovoltaico com potência nominal igual ou superior 
a 5 Wp, de células de silício, de camadas semicondutoras de filmes finos ou 
híbridas (heterojunção); de tipos com ou sem moldura; de tipos monofacial ou 
bifacial; de tipos rígido, flexível ou semiflexível; de tipos independente, aplicado 
ou integrado a edificações; 

 
Microgeração distribuída de energia: Central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada, em corrente alternada, menor ou igual a 75 kW (setenta e 
cinco quilowatts) conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio 
de instalações de unidades consumidoras. 

 
 
Incorpora-se ao item PROCEDIMENTOS: 

 

# Instalações Fotovoltaicas 

#.1 Requisitos gerais  

#.1.1 Para instalação e manutenção dos equipamentos e acessórios que compõe 
as instalações fotovoltaicas, deverão ser observadas as NBRs de referência, em 
especial a NBR 16690 e NBR 5410 ou outras que vierem a substituí-las, ou, na 
sua falta, normas internacionais consagradas. 

#.1.2 As instalações fotovoltaicas de microgeração distribuída de energia 
deverão ser compostas por painéis fotovoltaicos que atendam aos requisitos do 
INMETRO e por inversores classificados pelo INMETRO quanto à existência e 
as características de sistema de proteção contra arcos elétricos série na(s) 
porta(s) fotovoltaicas, contendo equipamento de proteção de falha de arco 
elétrico e demais componentes e acessórios necessários a geração de energia 
elétrica. 

#.1.3 Na solicitação da vistoria, deverá ser apresentado o documento de 
responsabilidade técnica de instalação dos citados dispositivos. 

#.2 Painéis Fotovoltaicos  

#.2.1 Os painéis fotovoltaicos não devem ser instalados sobre 
telhados/coberturas combustíveis.  

#.2.1.1 Alternativamente, caso o telhado/cobertura onde o painel será instalado 
seja de material combustível, poderá ser aceita a aplicação de produtos 
retardantes e/ou intumescentes, mediante apresentação de laudo do responsável 
técnico pela aplicação do produto e do respectivo documento de responsabilidade 
técnica.  
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#.2.2 Nas edificações e espaços destinados ao uso coletivo que possuam painéis 
fotovoltaicos instalados:  

a) caso seja obrigatória a projeção de medida de segurança de Brigada de 
Incêndio, os brigadistas devem conhecer o local de instalação dos painéis, de 
baterias e dos interruptores para interrupção da alimentação elétrica da 
edificação, oriunda dos painéis fotovoltaicos e dispositivo de desligamento rápido 
para os painéis fotovoltaicos;  

a.1) caso não haja Brigada de Incêndio, recomenda-se que a população tenha 
conhecimento do local de instalação dos painéis, de baterias e dos interruptores 
para interrupção da alimentação elétrica da edificação (desligamento rápido), 
oriunda dos painéis fotovoltaicos e dispositivo de desligamento rápido para os 
painéis fotovoltaicos;  

b) em local de fácil acesso, como portaria, por exemplo, devem ser fornecidas 
para as equipes de resgate, informações que constem o leiaute do local, com a 
localização dos painéis fotovoltaicos, de seus interruptores de isolamento e do 
dispositivo de desligamento rápido para os painéis fotovoltaicos, constando ainda 
informações de como proceder com o desligamento rápido da alimentação 
elétrica, além de detalhes de contato do responsável pelo sistema;  

b.1) além dos locais já especificados na NBR 16690, deverá ser instalada, junto 
à placa M1, sinalização para a identificação da existência de sistema fotovoltaico 
na edificação, nos moldes do previsto na Figura A.9, devendo ser acompanhada 
ainda de sinalização complementar por meio de mensagem escrita com os 
seguintes dizeres: “ESTA EDIFICAÇÃO POSSUI INSTALADO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO”. Em todos os locais em que haja risco de choque elétrico, 
deverá ser alocada sinalização de alerta A5;  

c) o Plano de Intervenção, caso seja medida de segurança obrigatória para a 
edificação/ espaço destinado ao uso coletivo, deve prever as ações a serem 
tomadas junto aos painéis e seus equipamentos, antes do início do combate ao 
incêndio propriamente dito;  

d) em instalações externas, assentadas sobre o solo, deverá haver proteção por 
meio de extintores de incêndio portáteis de capacidade extintora mínima de 20-
B:C, sendo observada a distância mínima de 20 (vinte) m de caminhamento até o 
equipamento. Alternativamente, os extintores poderão ser instalados em baterias, 
adotando-se o caminhamento máximo de 50 m da área a ser protegida até a 
bateria mais próxima;  

d.1) para painéis instalados sobre telhados/coberturas, os extintores de incêndio 
poderão ser instalados a uma distância máxima de 5 (cinco) m da escada (ou 
outro meio) de acesso ao telhado/cobertura. A quantidade de extintores a serem 
instalados ficará a critério do RT em função da quantidade de painéis existentes;  

#.2.3 As áreas de instalação de painéis fotovoltaicos deverão ser devidamente 
representadas em planta, não sendo, contudo, computadas como áreas 
construídas para fins de:  
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a) definição da área total do PSCIP; 
b) definição de medidas de segurança; 
c) definição do tipo de PSCIP; 
d) cálculo de cobrança da TSP, para fins de análise e vistoria;  
e) área a ser informada no AVCB.  

#.2.3.1 Nas áreas de instalação de baterias, devem ser projetadas as medidas de 
segurança previstas para a edificação/espaço destinado ao uso coletivo, devendo 
ser avaliada, a critério do RT, a pertinência de atendimento ao disposto no item 
6.10.2 da NBR 13231 ou outro que vier a substituí-lo.  

#.2.3.2 A proteção dos transformadores destinados ao sistema de painéis 
fotovoltaicos deverá observar as exigências do item 5.3 desta instrução técnica.  

#.2.4 Todos os cuidados adotados em relação à instalação dos painéis 
fotovoltaicos previstos nas NBRs de referência terão o seu dimensionamento e 
execução de inteira responsabilidade do RT, não sendo objeto de análise e 
vistoria pelo Corpo de Bombeiros Militar - CBM. 

 
Nossa justificativa: 
 
Justificamos a V.Sas o teor de nossas contribuições às Instruções Técnicas das 
Corporação de Corpo de Bombeiros Militares - IT, para a obtenção de Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros – AVCB, visando a prevenção de acidentes e ocorrência de 
incêndios, que estão em linha com os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa 
da ANEEL no. 1.000 de 2021 e nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST 
regulamentados pela Resolução Normativa da ANEEL no. 956/2021 aplicáveis a 
instalações fotovoltaicas de Microgeração e Minigeração Distribuída, a Norma 
Regulamentadora no. 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10) 
aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência n.º 598, de 07 de 
dezembro de 2004 e a Portaria no. 140 de 21 de março de 2022 do INMETRO, 
objetivando a prevenção e combate a incêndios e a melhoria da segurança e da proteção 
da vida e da saúde humana associada a instalações fotovoltaicas. 
 
1. A Resolução Normativa da ANEEL no. 1.000 de 7 de dezembro de 2021 
estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, 
nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do 
serviço, e que são aplica-se à concessionária e permissionária de serviço público de 
distribuição de energia elétrica e ao usuário do serviço, pessoa física ou jurídica. 
 
2. A Resolução Normativa da ANEEL no. 956 de 17 de dezembro de 2021 
regulamentou os Procedimentos de Distribuição – PRODIST que se constituem em um 
conjunto de regras e procedimentos que devem ser observados no segmento de 
distribuição de energia elétrica. 
 
3. A Resolução Normativa – REN no 482, de 17 de abril de 2012, tornou 
possível as instalações fotovoltaicas em telhados e coberturas de imóveis residenciais, 
comerciais e industriais (on site). 
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4. Em 2015, por meio da REN no 687, de 24 de novembro de 2015, as regras 
aplicáveis à micro e minigeração distribuída foram aprimoradas e possibilitaram o 
desenvolvimento da Geração Distribuída no Brasil que atingiu na presente data 948.789 
instalações, totalizando 10,174 GW de potência instalada considerando somente as 
instalações fotovoltaicas1, das quais 801.484 instalações fotovoltaicas foram realizadas 
nos telhados e coberturas dos seus imóveis (on site), o que representa 84,5% das 
instalações fotovoltaicas em Geração Distribuída. Essa modalidade de instalação atingiu 
na data de hoje 8,020 GW de potência instalada1. 

 
5. No estado de Minas Gerais são 123.283 instalações fotovoltaicas 
realizadas nos telhados e coberturas dos seus imóveis (on site) que totalizam 1,362 GW1, 
o que representa 13,0% das instalações fotovoltaicas em Geração Distribuída no Brasil. 

 
6. O número de instalações de Geração Distribuída vem duplicando a cada 
ano deste 2016. 

 
7. Em 6 de janeiro de 2022, a Lei 14.300 institui o marco legal da 
Microgeração e Minigeração distribuída. Em função dos dispositivos legais constantes no 
Capítulo VI – Disposições Transitórias da referida lei que estimulam o desenvolvimento 
da Geração Distribuída, deveremos observar um crescimento ainda maior de instalações 
de Geração Distribuída nos próximos 2 anos. 

 
8. A Lei 14.300/2022 estabelece o Sistema de Compensação de Energia 
Elétrica, aplicável a unidades consumidoras com micro ou minigeração distribuída. As 
regras estabelecidas permitem a compensação da energia gerada por pequenas centrais de 
geração em unidades consumidoras localmente ou em outras unidades sob a mesma 
titularidade e na mesma área de concessão ou permissão. Como consequência, as 
instalações fotovoltaicas com Geração Distribuída se conectam ao sistema de distribuição 
das concessionárias para exportar a energia excedente produzida e não consumida 
simultaneamente pela unidade consumidora. 
 
9. Importante salientar que a REN no 482, de 2012, estabelece em seu Artigo 
11º que o acessante com Geração Distribuída é responsável no caso de dano ao sistema 
elétrico de distribuição comprovadamente ocasionado por microgeração ou minigeração 
distribuída. 

 
10. A preocupação com segurança de instalações fotovoltaicas com Geração 
Distribuída, principalmente em telhados e coberturas das unidades consumidoras (on 
site), se torna relevante devido ao aumento considerável de acidentes observados nesse 
tipo de instalações acarretando incêndios e choques elétricos. O aumento destes acidentes 
está diretamente relacionado ao crescimento do número de instalações com Geração 
Distribuída e à entrada diariamente de novas empresas instaladoras que iniciam suas 
atividades no mercado fotovoltaico sem que sejam atestadas suas qualificações técnicas. 
 
11. As instalações fotovoltaicas com Geração Distribuída geram uma tensão 
CC (corrente contínua) elevada (entre 600 e 1500Vcc, dependendo da instalação), o que 
potencializa o risco de arco elétrico (fenômeno causado pela ruptura dielétrica de um 
meio isolante gerando um fluxo de corrente fora do condutor), que atinge altas 

 
1 Fonte ANEEL: Unidades Consumidoras com Geração Distribuída 
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temperaturas, se tornando um potencial risco de incêndio. Já foram constatadas várias 
ocorrências de incêndio em instalações fotovoltaicas. O arco elétrico, por ser gerado 
graças a uma falha no isolamento do condutor (cabos mal crimpados, conectores com 
falhas etc.), muitas vezes está associado também à má execução na instalação do sistema. 
Novamente o crescimento exponencial de instalações fotovoltaicas como também a 
proliferação de novas empresas instaladoras iniciantes nestas atividades amplia muito 
este risco. 

 
12. Os painéis fotovoltaicos das instalações fotovoltaicas com Geração 
Distribuída são normalmente ligados em série e, quando expostos a irradiação solar, 
geram tensão CC independentemente de estarem ligados ou não a uma carga elétrica 
(conforme apresentado no item anterior). Por este motivo estas instalações expõem os 
bombeiros, no combate ao incêndio delas, ao risco de choque elétricos em níveis altos de 
tensão. Da mesma forma, expõe as equipes de manutenção ao mesmo risco caso as 
atuações sejam feitas durante o dia (manutenções corretivas emergenciais), como também 
o consumidor final quando interage com a instalação (limpeza de módulos). 

 
13. Vale ressaltar que consumidor final desconhece os riscos associados a 
instalações fotovoltaicas, principalmente porque a energia elétrica gerada difere em 
característica e nível de tensão daquela que o usuário encontra normalmente em suas 
residências ou empreendimentos comerciais. O mesmo acontece ao bombeiro caso 
desconheça da existência deste tipo de instalação no local da edificação abordada no caso 
de combate ao incêndio. 

 
14. Portanto a aplicação compulsória de dispositivos de segurança e 
equipamentos que atendam os critérios de segurança do INMETRO é saudável ao usuário, 
ao bombeiro, em sua ação e ao setor elétrico. 
 
15. As instalações fotovoltaicas com Geração Distribuída trazem benefícios 
ao sistema de distribuição das concessionárias e aos consumidores finais desde que as 
instalações tenham os necessários requisitos de segurança e qualidade. 
 
16. O mercado oferece equipamentos fotovoltaicos (módulos e inversores) de 
qualidade, assim como os fabricantes dispões de tecnologias para detecção e corte do 
fluxo de corrente em caso de detecção de arco elétrico no lado CC em inversores, como 
também dispositivos de desligamento rápido que reduzem rapidamente a tensão da 
ligação em série de módulos fotovoltaicos para níveis seguros mesmo quando expostos a 
irradiação solar (próximo ou igual a 0V). Estas tecnologias são de domínio da maioria 
dos fabricantes que atuam no mercado brasileiro, no entanto, muitos integradores que 
atuam em instalações de menor porte localizadas em telhados e coberturas (on site) 
normalmente optam por versões mais simples de inversores sem estes dispositivos de 
proteção e de qualidade inferior. 
 
17. Diversos países que possuem mercado de energia fotovoltaica com 
Geração Distribuída em estágio mais desenvolvido que o nosso dispõe de normas 
relacionadas a segurança e proteção contra incêndios destas instalações. Abaixo 
relacionamos algumas destas normas: 
           

• EUA/Canada: NEC 2017 690; 
• México: NOM-001-SEDE-2012; 
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• Alemanha: VDE-AR-E 2100-712; 
• Itália: N.1324-2012; 
• Turquia: Requisito residencial; 
• Shanghai - Padrão Técnico para instalação fotovoltaica em telhado 

DG/TJ08-2004B-2020; 
• Taiwan: NEC 2020; 
• Filipinas: PEC 690.2; 
• Austrália: Nova AS5033; 
 

18. A REN 1.000 da ANEEL estabelece os requisitos técnicos e de segurança 
para instalações fotovoltaicas de microgeração distribuída nos artigos 1, §§1 e 2; 2, inciso 
XXI e XXXIII; 17; 18, inciso II; 22; 26; 29, §§1 e 4; 31; 32; 33; 33 paragrafo único; 40; 
236; 238; 249 inciso III; 255, §1 inciso II; 553 e 591, §§4 e 5. 

 
19. O PRODIST da ANEEL estabelece no seu Módulo 3 os requisitos técnicos 
para conexão de microgeração distribuída ao sistema de distribuição, como também 
define requisitos gerais de proteção para usuários e diretrizes para a operação, 
manutenção e segurança nos itens 14 e 18 da Seção 3.1, o item 72 da Seção 3.3. e itens 
79 e 80 da Seção 3.5. do Módulo 3, e o Módulo 8. 

 
20. O NR-10 do MTP estabelece os requisitos de segurança para instalações 
fotovoltaicas de microgeração distribuída nos itens 10.2.1, 10.2.8.1, 10.2.8.2, 10.2.8.2.1, 
10.3.1, 10.3.2, 10.3.8, 10.3.9 a), 10.4.1, 10.4.4, 10.5.1, 10.5.2, 10.6.1,10.6.1.1, 
10.6.3,10.6.4, 10.7, 10.9, 10.10 e 10.12. 

 
21. Na Portaria no. 140 do INMETRO estabelece os requisitos para 
instalações fotovoltaicas de microgeração distribuída nos itens 4., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 
5.6. 
 
22. Ressalte-se a importância da inclusão de nossas contribuições às IT 
estaduais para que, seguindo as diretrizes estabelecidas na REN 1.000, no PRODIST, no 
RN – 10 e na Portaria no. 140, possa contribuir com a melhoria da segurança contra 
incêndios e da proteção da vida e da saúde humana associada a instalações fotovoltaicas 
com Geração Distribuída, como também aos bombeiros em sua ação de combate a 
incêndios. 

 
23. O INEL se coloca a disposição do CONACI e demais Corporações de 
Corpo de Bombeiros Militares estaduais para dar todo o suporte técnico e regulatório 
visando o esclarecimento de dúvidas sobre as instalações fotovoltaicas, equipamentos, 
riscos e procedimentos de segurança adotados no mundo para prevenção de acidentes e 
risco de incêndios. 
 
24. Diante do exposto, e certos de que a devida atuação do CONACI no tema, 
ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração. 

 
Atenciosamente; 
 

Heber Galarce     Ricardo Costa 
 Presidente  Secretário de Assuntos 

Técnicos 


