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(incluindo texto final)

Solar Denki
Engenharia Ltda

6.4
Aterrament
o e
equipotenci
alização /
6.4.6
Aterrament
o por
razões
funcionais

2. O aterramento dos módulos fotovoltaicos deve ser de feito de modo
individual, todos os módulos fotovoltaicos deveriam ser ligados a malha terra
ou um sistema de aterramento, não apenas em um ponto como está
sugerido no 2 parágrafo da subseção 6.4.6. A forma que está sendo
proposta pressupõe que o aterramento funcional seria interligado apenas no
contato das estruturas que agiriam como condutor de terra.

Todos os módulos
fotovoltaicos devem ser
aterrados, no ponto terra do
módulo, de forma
independente a malha terra
ou circuito terra.

A subseção 6.4.6 trata
apenas do aterramento
funcional, que é
diferente do aterramento
por razões de
segurança. O
aterramento funcional
deve ser realizado em
apenas um ponto.

VALDINEI
MARQUES
RODRIGUES

Anexo D Figura D.1 Anexo D
 Informa que o arco elétrico em arranjos fotovoltaicos é mais grave em
paralelo.

"O caso mais grave de arco elétrico é, provavelmente, o arco em paralelo
devido à quantidade de energia
disponível para alimentá-lo, especialmente quando ocorre entre os cabos do
arranjo fotovoltaico"

 Figura D.1

Como solução para este
problema, os cabos elétricos
envolvidos nesta aplicação
deveriam possuir malha
(condutor singelo com malha
aterrada), desta forma não
haveria falha em paralelo e
sim falha a terra em caso de
rompimento da isolação.
Isso resolve o problema e
aumenta significativamente a
segurança do sistema.

Nota: Vale lembrar que
estamos em um pais tropical
com uma vasta fauna e um
sistema que gera calor com o
tempo (passar dos anos)
será um abrigo.

Existe norma específica
para cabos em
aplicações fotovoltaicas
que não exige malha.
Além disso,
tecnicamente o
problema dos arcos
pode ser evitado com
soluções mais simples
que não inviabilizem o
projeto.

VALDINEI
MARQUES
RODRIGUES

5.4.1
Generalida
des

Paragrafo
primeiro e
segundo

O texto deveria incluir o SPDA como obrigatório.

"Esta subseção trata da proteção de arranjos fotovoltaicos contra
sobretensões induzidas por descargas
atmosféricas indiretas."

E o impacto direto .... ? risco maior que pode causar problemas para o
sistema elétrico como um todo.

A necessidade e as
características do SPDA
devem ser avaliadas de
acordo com a NBR
5419, como especifica o
texto.

ABNT/CB-003
Projeto ABNT NBR 16690

25/05/2018

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS



Proponente Seção/
Subseção/

Anexo
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Mudar o texto para:

"Esta subseção trata da
proteção de arranjos
fotovoltaicos contra
sobretensões induzidas por
descargas
atmosféricas indiretas ou
diretas."

"Sendo obrigatória a
avaliação de proteção
conforme norma ABNT NBR
5419."

Solarize
Treinamentos
Profissionais

2 Última
citação

Corrigir referência substituir "CLA/TS" por
"CLC/TS"

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

3.1.5 parágrafo
único

Acrescentar referência a figuras, de acordo com 3.1.4 (ver Figuras 2 a 7) Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

3.1.8 parágrafo
único

o termo "energia solar" não é preciso aqui, porque inclui a energia solar
térmica

substituir "conversão direta
de energia solar em energia
elétrica" por "conversão
direta da irradiação em
energia elétrica"

Utilizou-se a definição
da NBR 10899.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

3.1.15 NOTA A nota se refere à recomendação de que sejam conectados somente
módulos do mesmo modelo em série

Acrescentar no final da nota
", desde que sejam ligados
somente módulos do mesmo
modelo (ver 4.3.6 Nota 2)

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

3.1.45 parágrafo
único

O termo "UCP" não é normalmente utilizado na literatura de energia solar.
Vale enumerar os termos conhecidos para facilitar o entendimento da

Comentário acatado.
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(incluindo texto final)

Acrescentar
NOTA Exemplos para
unidades de
condicionamento de potência
são conversores c.c. - c.c.,
otimizadores de potência,
controladores de carga,
inversores para conexão à
rede, inversores para
bombas solares, ...

Solarize
Treinamentos
Profissionais

3.1.46 NOTA 2 A subseção se refere a UCP isoladas, mas a nota 2 se refere à norma para
inversores em geral, definidos na subseção 3.1.45

Mover a nota para a
subseção 3.1.45

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

3.2. NOTAS O Anexo E informa sobre os valores DVC Incluir referência ao anexo E Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.3 geral As figuras apresentam as seccionadoras fora da UCP, em conformidade
com 3.1.1 NOTA 2 que define que o limite lógico de um arranjo fotovoltaico
na saída da seccionadora.
No entanto há muitos inversores com seccionadoras integradas, o que
merece ser anotado na norma.

Acrescentar NOTA:
O dispositivo
interruptor-seccionador do
arranjo fotovoltaico pode ser
instalado fisicamente dentro
da UCP.

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.4.1 /
Figura 6

parágrafo
único

O parágrafo usa o termo "seção do arranjo fotovoltaico", mas a Figura 6 usa
o termo "setor"

Unificar os termos Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.5 d) e e) Não encontrei a definição do termo EBT Acrescentar na tabela 3.2. ou
na própria seção

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.5 geral As definições não estão de acordo com os produtos disponíveis no mercado:
Ex. fabricante Solaredge: potência até 505W; otimizador para strings curtos;
dispositivo interruptor de forma eletrônica sob comando remoto do inversor

Qual foi a razão para a
definição dos parâmetros
técnicos das UCPcc?
Um acionamento manual

Se a UCPcc não se
enquadrar, ela deve ser
considerada como UCP.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.5 geral A norma entende o otimizador de potência como parte do arranjo
fotovoltaico, portanto se vê na obrigação de definir a conexão entre os
otimizadores e o inversor.
Os fabricantes entendem os otimizadores como parte integral do sistema de
conversão e se sentem livres para fazer suas definições técnicas.
Por isso, a norma proposta já está ultrapassada e sempre será.

Reconsiderar o que
realmente deve ser definido
nesta norma a respeito de
otimizadores de potência

Se a UCPcc não se
enquadrar, ela deve ser
considerada como UCP.
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Figura/
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Comentário
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Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.8 segundo
parágrafo

Corrigir ortografia substituir "tem" por "têm" Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.8 a) Corrigir ortografia eliminar vírgula de "d,e" Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.9 Terceiro
parágrafo

o texto diz "um aumento típico de 25º C é comum"
Pela nossa experiência, no Brasil, um aumento típico varia de 30 a 40º,
chegando a 50º, mesmo em condições padrão.

Aumentar a temperatura
citada para evitar que a
norma justifique o uso de
elementos com baixa
resistência à temperatura

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.9 c) Ao contrário do texto da norma, conheço em literatura e prática o cálculo da
perda da potência, com limite de 1% a 2%, e não o cálculo da perda de
tensão

Verificar a norma proposta Requisitos de queda de
tensão são muito
comuns em projetos FV.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.9 e) Título da alínea incompleto Substituir "a orientação" por
"a orientação e a inclinação"

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.9 NOTA 5 O texto da nota "sempre que possível" força uma orientação e inclinação
que fogem da realidade, sujeitando o projetista a reclamações indevidas.
Na prática, a escolha de orientação e inclinação são resultado de uma
análise que pondera (a) desempenho do arranjo fv, (b) geração anual
desejada, com eventual sazonalidade, (c) restrições técnicas, (d) custo da
instalação, (e) aproveitamento da área disponível, (f) sombreamento etc.
Os parâmetros são conflitantes. Ex: se a meta for gerar o máxima da energia
ao longo do ano, pode ser necessário aceitar um desempenho do arranjo
inferior durante o inverno por causa de sombreamento.

NOTA 5
O melhor desempenho do
arranjo fotovoltaico costuma
ser obtido orientando-o para
o equador com uma
inclinação próxima à latitude
do local.
Fatores como insolação
sazonal, sombreamento,
disposição da área
disponível, como também
questões econômicas ou
técnicas devem ser levados
em consideração ao definir
orientação e inclinação do
arranjo fotovoltaico.

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

4.3.9 geral A melhor forma de prever o desempenho de um arranjo fv é um software de
simulação, o que deve ser recomendado pela norma, com fins de aumentar
qualidade das soluções proposta.

Um software de
simulação facilita o
trabalho, mas não é “a
melhor forma” de prever
o desempenho.
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Acrescentar NOTA 6:
Recomenda-se avaliar o
desempenho do arranjo
mediante uso de software de
simulação para sistemas
fotovoltaicos.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

5.3.2 Título Corrigir ortografia Substituir "natura" por
"natureza"

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

6.2.1 c) Substituir "queda de tensão" por "perda de potência" (ver proposta para
4.3.9 c))

Substituir "queda de tensão"
por "perda de potência"

Requisitos de queda de
tensão são muito
comuns em projetos FV.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

6.2.3 Penúltimo
parágrafo

Completar referência á norma NBR 16612 pelo ano da edição Referência completa "ABNT
NBR 16612:2017"

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

6.2.6.4 b) Ao instalar uma caixa de junção que, porventura, seja com proteção IP65,
dentro da edificação, qual é a justificativa para manter a classe de proteção
nestas condições?
Seção 6.5.2.1 exige proteção IP55 para uso ao tempo.

Retirar a exigência neste
item, mantendo somente
6.5.2.1

O item é geral e não é
boa prática alterar o
grau de proteção.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

6.2.8.1 parágrafo
único

A norma exige que os conectores sejam do mesmo fabricante. Mesmo que
desejável, na prática, isso é impossível, já que os fabricantes dos módulos
não informam o modelo exato dos conectores no data sheet e costumam
variar entre fornecedores.

Retirar a exigência,
mantendo somente "do
mesmo tipo"

Esse item já foi bastante
discutido, e a decisão
final foi colocada no
projeto.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

6.3.7.3 segundo
parágrafo

Corrigir referência para micro inversores Substituir "6.5.6" por "6.5.5." Comentário acatado.
Ver item 6.3.7.1
também.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

6.5.5 parágrafo
único

A norma restringe o comprimento do cabo a 1,5m. No entanto, há
microinversores para 4 módulos onde o cabo, frequentemente, superará
1,5m.

Aumentar o comprimento ou
encontrar outra definição
válida.

A norma tem definição
própria para
microinversor.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

10. geral Exigir marcação das caixas de passagem do sistema solar.
Justificativa: as caixas de passagem do sistema solar podem ser abertas por
pessoas incapacitadas nesta área, causando risco de acidentes.

Inserir nova subseção ou
incluir caixas de passagem
em uma em 10.4.
Marcação sugerida "SOLAR
c.c." conforme Anexo A.

Comentário acatado.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

10.4. primeiro
parágrafo

O texto sugerido não combina com a proposta do Anexo A Unificar Comentário acatado.

Anexo B Figura B.2. As figuras da esquerda e do meio da linha superior parecem idênticas Verificar Comentário acatado.
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Solarize
Treinamentos
Profissionais
Solarize
Treinamentos
Profissionais

Anexo C C.2. O Anexo descreve diodos de bloqueio como solução contra fluxo reverso de
corrente.
No entanto, a literatura descreve diodos de bloqueio como problemáticos
devido a falhas de difícil detecção e sugere que eles são dispensáveis na
maioria das vezes. [DGS Handbuch Photovoltaische Anlagen, 5.edição,
2012]
Na prática, não tenho conhecimento de uso de diodos de bloqueio.

Inserir em C.2. o seguinte
texto:
"A função de proteção de
diodos de bloqueio é
alcançada de forma mais
eficiente por fusíveis, da
forma que diodos de bloqueio
são dispensáveis na maioria
dos sistemas."

O projeto já determina
que diodos de bloqueio
não devem ser
utilizados como
proteção contra
sobrecorrente. O Anexo
C é informativo.

Solarize
Treinamentos
Profissionais

Anexo C C.4 A mesma fonte cita resultados de pesquisa que não ocorre corrente reversa
em nível crítico causado por sombreamento parcial

Retirar esta subseção O Anexo C é apenas
informativo e o texto não
está errado.

JOAO PAULO DE
SOUZA

Toda a
norma

Toda a
norma

Segue em anexo minhas considerações sobre a proposta de norma, com
notas enumeradas e a norma com as notas destacadas para
acompanhamento das considerações.

Revisar a proposta de norma
considerando a norma IEC
atual, ou seja, considerar a
IEC 62548:2016.

Não há Anexo.
A IEC 62548:2016 foi
considerada.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

6.4.4 3°
parágrafo

Há a indicação de que o condutor de aterramento das partes metálicas
expostas deve ser de no mínimo uma seção de 6mm² de cobreou
equivalente.
Isto é dito sem nenhuma justificativa técnica e, inclusive, é diversas vezes
em campo impossível de executar pois o furo de aterramento dos painéis
diversas vezes não permite que terminais de 6mm² aterrem eles.

Substituir a seção mínima por
uma menor ou especificar
mais as seções mínimas de
acordo com o uso do cabo de
aterramento.

Segundo a ABNT NBR
5410, a seção mínima
para a interligação com
o BEP é 6 mm².

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

Anexo A Figuras A.1
e A.2

Ambos os exemplos de sinalização são incompletos e são muito amadores. Corrigir as imagens para
serem mais profissionais.

As imagens são
exemplos.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

4 Figuras 3,
4, 5 e 6

Faltar colocar o DPS como elemento não necessário em todos os casos.
Os dispositivos de proteção contra sobrecorrente do arranjo fotovoltaico
(para correntes reversas) não deveria ser opcional quando há mais de 3
strings em paralelo, a exemplo do que é dado pela IEC 60364-7-712:2002 e
pelo próprio projeto de norma 16690 em 5.3.10, mas que pelas imagens
pode erroneamente indicar que são dispositivos opcionais.

Há casos em que a
proteção contra
sobrecorrente pode ser
opcional quando há 3 ou
mais séries FV em
paralelo.
Avaliar necessidade de
desenhar os DPS.
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Proponente Seção/
Subseção/

Anexo

Parágrafo
Figura/
Tabela

Comentário
(justificativa para mudança)

Proposta de mudança Decisão
(incluindo texto final)

Adicionar o desenho do DPS
como opcional já desde
essas figuras (3, 4, 5 e 6).

Criar mais figuras ou indicar
que dispositivos de proteção
contra sobrecorrente do
arranjo fotovoltaico (para
correntes reversas) são
obrigatórios para quando há
mais de 3 strings em
paralelo.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

4.3.5 d A limitação da tensão de entrada da UCPcc em 350Wp será rapidamente
defasa pelo aumento da potência dos módulos FV devido ao avanço da
tecnologia e aumento da eficiência de conversão de energia luminosa em
energia elétrica. Não há sentido em colocar algo na norma que rapidamente
será defasado e que seja uma escolha arbitrária e sem devida justificativa
técnica.

Alterar redação para:

"d) a entrada da UCPcc seja
limita em potência, nas STC,
ao máximo recomendado
pelo fabricante da UCPcc e,
a tensão máxima, em EBT."

A norma não deve deixar
em aberto a definição de
UCPcc para a qual se
aplicam os requisitos. Se
a UCPcc não se
enquadrar, ela deve ser
considerada como UCP.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

4.3.6 Nota 4 A escolha da margem de mesma inclinação e mesmo azimute estar dentro
de +-5° é arbitrária, pois nem sempre, a depender das condições físicas do
local, uma diferença de +-5° pode resultar em uma diferença de tensão ou
corrente de 5% (conforme estipulado no caput da subseção 4.3.6).
Além disso, não é citado se é possível vaiar a inclinação e o azimute em
conjunto, ou se só é possível variar um deles.

Realizar um estudo
verificando qual a diferença
máxima de inclinação, de
azimute e de ambos, que
resultam numa diferença de
tensão ou corrente
percentual de até 5% nos
arranjos FV, e descrever esta
tabela em norma.
Melhorar a redação,
indicando se é possível variar
ambos (inclinação e azimute)
em até X° ou qual é a
combinação máxima de
variações.

As notas não são
requisitos, são apenas
recomendações ou
explicações. O valor de
±5° é uma
recomendação e
garante os 5%. Em
alguns casos a
diferença pode ser
maior que ±5°, e isso
não é impedido pela
norma. Sobre melhorar
a redação, o comentário
foi acatado.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

4.3.8 d Erro de digitação, "de" está escrito como "d,e". Corrigir erro de digitação Comentário acatado.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

5.3.2 Título Erro de digitação ("natura" ao invés de "natureza"). Corrigir erro de digitação. Comentário acatado.
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Subseção/
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Parágrafo
Figura/
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Comentário
(justificativa para mudança)

Proposta de mudança Decisão
(incluindo texto final)

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

5.4.2 3°
parágrafo
após a
Nota 1

Há a indicação de que a análise de risco conforme ABNT NBR 5419-2 deve
fazer parte do projeto FV.
Porém, não há indicação do que fazer quando o local de implantação de um
sistema fotovoltaico não possuir o SPDA necessário conforme norma.
Fica vetada a instalação do sistema fotovoltaico até o SPDA estar em
conformidade? Ou é possível instalar o sistema FV indicar no projeto a
necessidade de adequação do SPDA posterior?

Discutir a tratativa da questão
pois sabe-se que no Brasil a
ABNT NBR 5419 é
parcamente aplicada e isso
pode comprometer a
popularização e uso de
energias renováveis e da
geração distribuída no Brasil,
a depender da redação da
norma.

Deve-se indicar no
projeto a necessidade
do SPDA, sem impedir a
instalação do sistema
FV. Se for possível,
deve-se fazer o SPDA.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

5.7.3.1.1 Tabela 3 Os valores mínimos de Riso a depender da potência do arranjo FV são
escolhidas arbitrariamente e sem critério técnico aparente.
Não há indicação do que fazer caso a UCP não possua um meio de alterar
os valores de Riso mínimo via configuração de software para se adequar ao
projeto de norma 16690. Este tipo de informação (Riso mínimo) deveria
estar indicada também nas normas de inversores fotovoltaicos conectados à
rede.

Retirar a tabela 3 como
obrigação e torná-la uma
recomendação.
Inserir tabela idêntica à
tabela 3 em alguma das
normas para inversores
fotovoltaicos conectados à
rede.

Os valores vêm da IEC
62548:2016 e da IEC
60364-7-712:2017.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

6.2.2 1 Não há especificação de onde achar "os mesmos requisitos da segregação
para diferentes níveis de tensão".

Indicar norma
correspondente ou descrever
exaustivamente quais os
critérios a serem tomados
para a segregação da linha
CC e CA.

Esse requisito provém
da NBR 5410.

Rafael Kotchetkoff
Carneiro

6.2.3 6.2.3 Não há indicação de norma específica para cabos solares, ao contrário das
normas IEC e EN, que possuem uma norma específica para cabos
fotovoltaicos.

Indicar a necessidade dos
cabos solares atenderem,
com certificação, as normas
TUV 2Pfg 1169 e/ou
EN50.618, ou indicar a
necessidade de criação de
uma norma brasileira para
cabos fotovoltaicos.

Há NBR para cabos
“fotovoltaicos”: NBR
16612:2017 - Cabos de
potência para sistemas
fotovoltaicos, não
halogenados, isolados,
com cobertura, para
tensão de até 1,8 kVcc.
entre condutores -Rafael Kotchetkoff

Carneiro
6.2.8.1 Caput
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Subseção/

Anexo

Parágrafo
Figura/
Tabela

Comentário
(justificativa para mudança)

Proposta de mudança Decisão
(incluindo texto final)

Há a indicação de que "os conectores devem ser do mesmo tipo e mesmo
fabricante".
É impossível garantir que todos os conectores, principalmente os tipo MC4
que vem de fábrica no painel,
sejam do mesmo fabricante que os conectores comprados no Brasil.
Além disso, caso o fabricante garanta que seu conector é compatível com
MC4, a boa conexão é garantida e não há necessidade de manter o mesmo
fabricante para esses conectores.

Retirar o "e do mesmo
fabricante" e substituir por",
do mesmo fabricante ou que
sejam de fabricantes
diferentes, desde que haja
indicação do fabricante da
compatibilidade do conector'.

Stephanie Betz 3.1
Termos,
definições

N/A Carece definição de inversor fotovoltaico. Definição de acordo com a
ABNT NBR 10899:2013

Comentário acatado
(atentar que inversor ≠
UCP).

Stephanie Betz 3.1
Termos,
definições

3.1.7 -
“Caixa de
junção”

Normalmente, este termo é utilizado para a caixa de junção conectada no
próprio módulo fotovoltaico.  Neste caso, está referenciando o quadro de
proteção/paralelismo.

Criar definição separada para
"Caixa de Junção do Módulo
Fotovoltaico"
Ou acrescentar na definição
atual "... séries fotovoltaicas,
módulos fotovoltaicos ou
células fotovoltaicas ..."

A caixa no módulo é
chamada de caixa de
conexão ou de
terminais.

Tássio Barboza
Oliveira

3.1.39 1 A abreviação em inglês (MPPT) foi amplamente divulgada em todo o mundo,
inclusive no Brasil. O uso de SPMP não gera benefício, apenas confusão.

Alterar a abreviação de
seguimento do ponto de
máxima potência de SPMP
para MPPT, para
padronização e facilitação da
comunicação, assim como
feito STC (Standard
Temperature Conditions),
para Voc (open circuit
voltage), RTH (thermal
resistance), entre outros.

A sigla SPMP é definida
na NBR 10899.

Tássio Barboza
Oliveira

3.1.45,
3.1.46,
3.1.47

1 O nome inversor (de tensão) foi amplamente divulgado em todo o mundo:
inverter (EN), inversor (ES), inclusive no Brasil. O uso de UCP não gera
benefício, apenas confusão.

Alterar a sigla UCP para
inversor (de frequência), para
padronização e facilitação da
comunicação

Inversor e UCP são
definições diferentes.

Tássio Barboza
Oliveira

4.3.3 1 O principal esquema para mini e microgeração distribuída não foi
contemplado na norma.
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Esse item já foi bastante
discutido, e a decisão
final foi colocada no
projeto.



Proponente Seção/
Subseção/

Anexo

Parágrafo
Figura/
Tabela

Comentário
(justificativa para mudança)

Proposta de mudança Decisão
(incluindo texto final)

Adicionar o esquema elétrico
mais utilizado em mini e
microgeração distribuída no
Brasil (já que são feitas, em
sua maioria, com inversores
Fronius, SMA, etc), que é:
múltiplos MPPTs com
múltiplas entradas em cada,
dentro de um só inversor e
com apenas 1 seccionador
CC interno para todos os
diferentes arranjos
conectados ao inversor. Vide
as linhas Fronius Primo,
Fronius Symo, SMA Sunny
Boy, SMA Sunny Tripower
(que tem até 6 MPPTs e 2
entradas em cada um deles).
Ver anexos.

Tássio Barboza
Oliveira

4.3.4.2 e
4.3.4.3

2 Há dezenas de modelos de inversores das marcas mais conhecidas e
seguras do mundo (Fronius e SMA, por exemplo) que utilizam um
DC-breaker interno ao inversor para todos os strings de entrada de todos os
MPPTs (a norma em questão considera 1 MPPT = 1 arranjo, ou 1 setor). É
pouco razoável que deva haver, dentro de inversores, diversos DC-breakers.
Por exemplo, o SMA Core1, premiado pela Inter Solar Award 2017, possui 6
MPPTs e 1 DC-breaker e atende às normas ANRE 30, AS 4777, BDEW
2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, G59/3, IEC
60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2016, NBR 16149,
NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2016, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007,
Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1,
VDE-ARN 4105, VFR 2014, P.O.12.3, NTCO-NTCyS, GC 8.9H, PR20,
DEWA.

Alterar de (em 4.3.4.2 e
4.3.4.3): Cada arranjo
fotovoltaico deve possuir um
dispositivo
interruptor-seccionador para
prover a isolação do inversor.
Alterar para: "Arranjos
fotovoltaicos devem possuir
dispositivo(s)
interruptor(es)-seccionador(e
s) para prever a isolação do

Cada arranjo deve
possuir um dispositivo
interruptor próprio. Não
há impedimento que
todos esses dispositivos
sejam fisicamente
unidos e acionados por
um único elemento
mecânico.

Tássio Barboza
Oliveira

4.3.5 a,d Retirar o condicionante de 1 painel por otimizador. A SolarEdge, líder
mundial em otimizadores tem tecnologia para garantir segurança na
conexão de 2 painéis por otimizador, sem que seja necessário um
DC-breaker. Novas tecnologias com mais módulos certamente irão surgir em
breve.

Se a UCPcc não se
enquadrar, ela deve ser
considerada como UCP.

ABNT/CB-003
Projeto ABNT NBR 16690

25/05/2018

TABULAÇÃO DOS COMENTÁRIOS

Cada arranjo deve
possuir um dispositivo
interruptor próprio. Se
houver mais de um
SPMP, cada um possui
um arranjo FV distinto
que deve ter um
dispositivo interruptor.
Não há impedimento
que todos esses
dispositivos sejam
fisicamente unidos e
acionados por um único
elemento mecânico.



Proponente Seção/
Subseção/

Anexo

Parágrafo
Figura/
Tabela

Comentário
(justificativa para mudança)

Proposta de mudança Decisão
(incluindo texto final)

Alterar item 'a', para "Sejam
preferencialmente até 2
módulos"
Alterar item 'd', para que a
potência máxima seja de 1
kW (ver anexo, com modelo
SolarEdge para 800 W).

Tássio Barboza
Oliveira

4.3.10 e Está com título incompleto. Alterar para: "a orientação e
a inclinação"

Comentário acatado.

Tássio Barboza
Oliveira

 5.3.11.1 b Fórmula possivelmente equivocada. Verificar para o exemplo: Se houver
apenas 2 strings, com IMODMÁX = 25 A e IscMOD = 10 A, In<25-[(2-1)*10]
-> In<15 A, sendo que a corrente do agrupamento é de cerca de 20 A. Qual
o sentido?

Fazer alteração necessária,
caso a fórmula esteja, de fato
equivocada.

O item está correto.

Tássio Barboza
Oliveira

6.2.8 novo A Enersol Bélgica (www.enersol.be) relatou que mais de 90% dos problemas
que teve em suas mais de 5 mil instalações, ao longo de 15 anos foi com
relação ao conector que tocava o chão, ficava encharcado e perdia conexão.

Sugestão: 6.2.8.2 Os
conectores dos cabos
(comumente MC4) devem
ficar a pelo menos 20 cm do
chão, não devendo haver
possiblidade de submersão
em água (em decorrência de
chuvas, por exemplo).
Devem ser utilizadas
amarras, com vida útil igual
ou maior ao período de
manutenção preventiva, para
garantir que essa distância
de segurança seja mantida.

Comentário
parcialmente acatado.
Pode-se incluir o
requisito de deixar o
conector afastado do
chão, porém há
conectores IP67 que
podem ser submergidos
por tempo limitado.

Tássio Barboza
Oliveira

6.3.7.5 7 O texto "Quando requerido na Tabela 6, dispositivos de manobra devem ser
instalados em todos os condutores energizados" não estaria em contradição
com o item 5.3.13, que diz "Em sistemas que não possuem aterramento
funcional, os dispositivos de proteção contra sobrecorrente devem ser
instalados em pelo menos um dos condutores vivos. "?

Verificar se há contradição e
tomar medidas corretivas.

A tabela 6 trata de
dispositivo de manobra,
e o item 5.3.13 trata de
dispositivo de proteção
contra sobrecorrente.

Trajano Viana 3.1.19 diodo de
by-pass

A denominação em português é diodo de desvio.
A denominação "diodo de by-pass" pode ser mencionada em NOTA.
"NOTA    Também é conhecido pelo termo diodo de by-pass."

Substituir por: diodo de
desvio
(conforme consta em 6.5.3
Diodos de desvio)

Optou-se por utilizar o
termo em inglês.

Trajano Viana 3.1.19 Nota Colocar a frase da NOTA no singular para concordar com "diodo"
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Proponente Seção/
Subseção/

Anexo

Parágrafo
Figura/
Tabela

Comentário
(justificativa para mudança)

Proposta de mudança Decisão
(incluindo texto final)

NOTA    Também é
conhecido pelo termo “diodo
de by-pass”.

Trajano Viana 3.1.45 unidade de
condiciona
mento de
potência
UCP

Denominar o item 3.1.45 de "inversor".
A denominação inversor consta em todos os manuais, folhas de dados de
fabricantes e certificações, internacionais e do INMETRO.
A terminlogia "unidade de condicionamento de potência" não é usual na
literatura, internacional ou nacional, seja em livros ou artigos publicados nos
mais conceituados periódicos.

3.1.45
inversor
unidade de condicionamento
de potência (UCP) que
converte a potência elétrica
entregue por um arranjo
fotovoltaico na potência
elétrica com valores
apropriados de frequência
e/ou tensão para ser
entregue à carga, ou
armazenada em uma bateria
ou injetada na rede elétrica
(ver Figuras 2 a 7).

OBS: A NOTA 2 apresenta a
palavra "inversor" pela
primeira vez no texto, sem
qua tenha sido definida.
"NOTA 2 Os requisitos para
inversores são estabelecidos
na IEC 62109-2."
Com a mudança proposta o
texto ficará coerente.

Inversor e UCP são
definições diferentes.

Trajano Viana 4.3.3 Esquemas
elétricos de
arranjos
fotovoltaico
s
Figuras 2 a
6

Os denominados "Dispositivo de proteção contra sobrecorrente" constantes
das figuras jamais atuarão em caso de curto-circuito, uma vez que devem
ser dimensonados para permitir a circulação da corrente nominal dos
módulos, que é muito próxima da corrente de curto-circuito. Assim, ou os
fusíveis atuam com a corrente nominal, que pode ser superior à especificada
devido a sobreirradiância, interronpendo a operação do sistema, ou deverão
ser dimensionados para suportar corrente mais elevada e jamais atuarão.

Devem ser feitas
considerações sobre corrente
reversa nos módulos e sua
prevenção com a utilização
de fusíveis gPV.

Os dispositivos
protegem os módulos da
corrente reversa,
proveniente de séries
em paralelo, e não da
corrente da série a qual
pertencem.

Estellito Rangel
Junior

2 integral
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Comentário acatado (no
que diz respeito ao uso
do singular).



Proponente Seção/
Subseção/

Anexo

Parágrafo
Figura/
Tabela

Comentário
(justificativa para mudança)

Proposta de mudança Decisão
(incluindo texto final)

Nas Referências Normativas, a frase "Os documentos relacionados a seguir
são indispensáveis à aplicação deste documento", indica que os mesmos
precisam ser adquiridos, o que em alguns casos não é  verdadeiro. A
citação neste item, de normas disponibilizadas apenas no exterior pode vir a
criar problemas.

Retirar normas que a
Comissão não teve
acesso/não consultou desta
seção, recolocando-as na
seção Bibliografia. Expl: EN
50521 e EN 50539-11

Edivaldo Góis dos
Santos Júnior

5.3.2
Proteção
de acordo
com a
natura dos
circuitos

5.3.2
Proteção
de acordo
com a
natura dos
circuitos

Grafia equivocada do título 5.3.2 Proteção de acordo
com a natureza dos circuitos

Comentário acatado.

MARCIO SILVA DE
PINAS
VASCONCELOS

SUBCEÇÃ
O

SUGESTÃ
O

SUGESTÃO DE UMA VISTORIA PERIÓDICA NO SISTEMA
PRE-ESTABELECIDO PELA NORMA, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART.
CONFORME EXECUTADO EM VASOS DE PRESSÃO, TUBULAÇÕES
HIDRÁULICAS, ETC.

SUGESTÃO DE UMA
VISTORIA PERIÓDICA NO
SISTEMA
PRE-ESTABELECIDO PELA
NORMA

O tema das vistorias
periódicas deve ser
acordado entre quem
projetou/instalou o
sistema e quem o
adquiriu/opera.
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Todas as normas
necessárias para a
aplicação da norma em
questão devem estar no
item referências
normativas.


