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Sistemas fotovoltaicos instalados sobre telhados: riscos de incêndio

Incêndios em painéis fotovoltaicos (FV) montados sobre telhados ou coberturas são 
raros. Quando acontecem, no entanto, uma combinação de riscos elétricos, materiais 
combustíveis e acesso limitado pode resultar em perdas significativas. Considerando 
tratar-se de uma tecnologia relativamente nova e que continua evoluindo, elaboramos 
este documento que discute os riscos associados a este tipo de instalação, sugerindo 
medidas de prevenção e controle que visam reduzir a possibilidade de ocorrência de 
incêndios, bem como seu impacto, caso ocorram.

Tecnologia da luz solar
A indústria da energia solar está em 
expansão. No final de 2018, de acordo 
com a Agência Internacional de Energia 
(AIE), cerca de 8% da energia elétrica 
produzida na Alemanha foi gerada  
através de painéis fotovoltaicos. Na China, 
o percentual correspondente foi de 3%, 
mas a capacidade fotovoltaica aumentou 
mais de quatro vezes entre 2015 e 2018, 
convertendo este país no maior produtor 
de energia fotovoltaica do planeta.

A maioria das plantas fotovoltaicas está 
localizada em regiões quentes e secas. 
Em áreas mais temperadas, a indústria 
fotovoltaica está presente em menor 
escala e frequentemente através de 
configurações mais simples, com painéis 
solares montados sobre telhados de 
edificações. 

Estes sistemas têm três características 
definidoras de risco: (1) instalação de 
componentes elétricos em locais expostos 
e geralmente de difícil acesso; (2) carga 
combustível adicional, o que aumenta o 
risco de propagação do fogo; e (3) 
instalações elétricas difíceis de isolar, o 
que pode retardar o combate ao fogo 
por parte do corpo de bombeiros. 

Frequentemente, os sistemas FV 
montados em coberturas de edifícios 
estão fora do alcance de sistemas 
tradicionais de detecção e combate ao 
fogo, como sistemas de sprinklers e 
detecção de incêndio.

Existem poucas informações sobre 
incêndios em painéis fotovoltaicos 
instalados sobre coberturas de prédios. 
O Centro Nacional de Dados de Incêndio 
dos Estados Unidos não monitora 
incêndios em painéis fotovoltaicos, 
arquivando-os como sendo de “outras” 
causas. Por exemplo, um incidente 
importante reportado foi a destruição de 
um armazém de 30.000 m2 em Nova 
Jersey em 2013, em que os bombeiros 
decidiram não combater o fogo no 
telhado.

Durante um período de dez anos até 2017, 
as autoridades japonesas relataram 127 
incidentes com sistemas fotovoltaicos 
(nem todos foram incêndios), sendo que 
houve 7 ocorrências em que o fogo se 
propagou pelo telhado do edifício. 

O grupo alemão Fraunhofer registrou 
350 incêndios relacionados a sistemas 
fotovoltaicos durante 20 anos até 2019, 
incluindo 10 casos de perda total da 
construção. Conforme reportado por John 
Weaver, PV Magazine, no final de 2018, 
havia cerca de 1,4 milhão de instalações 
de sistemas fotovoltaicos na Alemanha.

Estes números não incluem perdas 
associadas a incêndios relativamente 
pequenos. Interromper as operações, 
mesmo após um pequeno incidente, pode 
custar caro. Além disso, os sistemas 
fotovoltaicos instalados sobre telhados são 
expostos a intempéries, o que também 
pode contribuir para o risco de incêndio.

Painéis fotovoltaicos dificultam o combate 
ao fogo



Checklist de riscos
A frequência de incêndios ou outros incidentes com sistemas FV 
montados sobre telhados é baixa, mas as consequências podem ser 
graves. Os seguintes pontos devem ser observados:

 ̤ Regulamentação e normativa locais: Deve-se garantir o 
cumprimento da legislação, códigos de segurança e normas locais. 
Isso deve incluir (1) avaliações de risco de incêndio; (2) observâncias 
das normas de contrução locais; e (3) execução do projeto de 
instalações elétricas em conformidade com códigos vigentes. 
 
Dado tratar-se de uma tecnologia relativamente nova, deve-se 
prestar atenção à possibilidade de alteração mais frequente das 
normas e códigos.  

 ̤ Continuidade dos negócios: Uma avaliação completa dos riscos 
e do potencial impacto nos negócios deve ser realizada. Este é um 
requisito essencial para desenvolver planos adequados de 
emergência e continuidade de negócios. 

Exemplo: A instalação de sistemas de painéis fotovoltaicos sobre 
telhados combustíveis pode bloquear o acesso da água de combate a 
incêndio e, com isso, aumentar a possibilidade de propagação do fogo 
durante uma emergência. Além disso, painéis fotovoltaicos 
representam uma potencial fonte de ignição. Por isso, o ideal é 
considerar a instalação de sistemas fotovoltaicos somente sobre 
telhados incombustíveis.  

 ̤ Projeto: Ao se projetar sistemas de painéis fotovoltaicos para 
instalação sobre telhados, os seguintes pontos devem ser 
observados visando reduzir os riscos de incêndio ao longo da vida 
útil de tais sistemas:

 ‒  Utilizar projetistas, fornecedores e instaladores devidamente 
credenciados.

 ‒  Instalar sistemas FV sobre estruturas de telhado não combustíveis.
 ‒  Para instalações sobre telhados existentes, com elementos 

combustíveis, buscar orientação técnica no sentido de reduzir o 
risco de incêndio. 

 ‒  Assegurar que a instalação não crie uma rota para a propagação 
do fogo sobre paredes corta-fogo, devendo-se prever espaço 
livre adequado entre a instalação e a parede.

 ‒  Garantir que o telhado suporte o peso total adicional do sistema 
FV e das redes elétricas.

 ‒  Prever o acesso fácil para as manutenções de rotina e situações de 
emergência.

 ‒  Contemplar a instalação de painéis e cabeamento adequados, 
com proteção contra intempéries e contra danos mecânicos, 
inclusive para impedir o acesso de roedores, por exemplo.

 ‒  As conexões elétricas devem ser compatíveis e fornecidas por 
um único fabricante.

 ‒  Instalar sistemas FV com circuitos elétricos dedicados, 
independente de circuitos de emergência.

 ‒  Prover monitoramento de detecção de falhas e, quando 
necessário, instalar sistemas de proteção contra surtos de corrente 
e queda de raios.

  ‒  Prover sistemas adequados de detecção e proteção contra 
incêndio, de forma a fornecer alerta precoce e meios de combate 
ao fogo.

  ‒  Instalar equipamentos internos, como inversores e interruptores 
em compartimentos adequados, livres de combustíveis e com 
sistemas de detecção de incêndio.

 ̤ Instalação e comissionamento: As seguintes considerações 
devem ser levadas em conta a fim de reduzir os riscos associados a 
instalação e comissionamento de sistemas fotovoltaicos montados 
sobre telhados:

 ‒  Sistemas fotovoltaicos devem ser instalados e comissionados por 
empresas e profissionais qualificados.

 ‒  O local de trabalho deve ser bem administrado, com medidas para 
evitar danos, impacto ou contaminação.

 ‒  Garantir que o equipamento seja adequadamente instalado e 
afixado sobre o telhado, e que a área sob os painéis seja mantida 
livre de quaisquer materiais.

 ‒  Trabalhos a quente devem ser evitados; se forem necessários, 
utilizar um sistema de permissão formal para autorizar sua 
realização.

Dano causado por curto-circuito

Gerenciamento de mudanças:
Ao instalar painéis fotovoltaicos sobre 
telhados de construções existentes, 
deve-se avaliar os riscos introduzidos 
e os potenciais impactos que isso 
possa gerar para os negócios da 
empresa.

Gestão de Continuidade de 
Negócios:
Como resultado da análise de 
potenciais riscos e impactos gerados 
pela introdução de painéis 
fotovoltaicos, planos de emergência 
e de contingência devem ser 
atualizados ou estabelecidos, caso 
não existam.

Lições aprendidas: 
Problemas comuns observados:
 ̤ Conectores danificados ou 

incompatíveis
 ̤ Conectores não isolados
 ̤ Cabos de corrente contínua soltos 

no telhado
 ̤ Loops de indução (conexões diretas 

de terminais a outros dispositivos 
em série)

 ̤ Painéis desprotegidos
 ̤ Aterramento ineficaz
 ̤ Inversores inacessíveis ou próximos 

a materiais combustíveis
 ̤ Falhas por arco voltaico 
 ̤ Sistemas instalados sobre telhados 

combustíveis
 ̤ Dispositivo de corrente residual 

inadequado



Seus especialistas em risco
Já comum em muitos países, os sistemas 
fotovoltaicos se tornarão cada vez mais 
onipresentes na medida em que os 
governos tentam atingir metas ambiciosas 
de redução de emissões de carbono. 
Fonte de energia segura e confiável, os 
sistemas fotovoltaicos, como qualquer 
tecnologia, não estão isentos de riscos. 
Empresas onde estes sistemas estejam 
instalados devem conhecê-los e saber 
operá-los.

Contato 
Em caso de dúvidas sobre este ou 
qualquer outro tema técnico relacionado 
à prevenção de perdas, entre em contato 
com a equipe de Risk Engineering 
Services da Swiss Re Corporate 
Solutions. 

Referências Técnicas  
 ̤ ABNT NBR 16690: Instalações elétricas 

de arranjos fotovoltaicos – Requisitos 
de projeto

 ̤ ABNT NBR 15219: Plano de emergência 
‒ Requisitos e procedimentos

 ̤ ABNT ISO 22313: Segurança e 
resiliência ‒ Sistemas de gestão de 
continuidade de negócios ‒ Orientações

 ̤ IEC 62446: Photovoltaic (PV) Systems
 ̤ NFPA 70: National Electrical Code
 ̤ RISCAuthority ‒ RC62: 

Recommendations for fire safety with 
photovoltaic panel installations.

A orientação contida neste documento, na opinião da Swiss Re Corporate Solutions, é sólida, razoável e pode ajudar a reduzir o risco de perda de propriedade e interrup-
ção de negócios. A Swiss Re Corporate Solutions não garante que todas as perdas sejam evitadas ou que todas as medidas preventivas razoáveis tenham sido tomadas 
caso as orientações contidas neste documento sejam seguidas. Ao compartilhar sua opinião sobre certas práticas sólidas e razoáveis, a Swiss Re Corporate Solutions se 
exime de qualquer responsabilidade, e não isenta os segurados de seus próprios deveres e obrigações com relação a avaliação e implementação de medidas de preven-
ção de perdas.

 ̤ O comissionamento de sistemas fotovoltaicos requer inspeções 
visuais, juntamente com testes e medições para verificar a operação 
segura e adequada do sistema. As principais etapas normalmente 
incluem:

 ‒  Realização de inspeções visuais periódicas.
  ‒  Verificação de conformidade com códigos e normas relevantes.
 ‒  Realização de testes nos sistemas elétricos.
 ‒  Verificação da funcionalidade do sistema, o que inclui 

procedimentos de inicialização, operação, desligamento e 
emergência.

 ‒  Preenchimento de documentação referente ao sistema, incluindo 
alterações em relação aos projetos e diagramas originais (“as-
built”).

 
 ̤ Operação e manutenção: Os sistemas fotovoltaicos requerem 

monitoramento, inspeção e manutenção periódica para maximizar o 
desempenho e minimizar os riscos.

 ‒  Realizar inspeções visuais periódicas.
 ‒  Conduzir atividades de manutenção e inspeção de acordo com as 

orientações técnicas do fabricante e profissionais qualificadas.
 ‒  Realizar inspeções após a ocorrência de eventos da natureza, 

incluindo vendavais, queda de granizo, geadas, ou incêndio nas 
proximidades.

 ‒  Realizar monitoramento on-line, para complemento da 
manutenção periódica, permitindo a medição contínua do 
desempenho em tempo real e a detecção de falhas.

 ‒  Realizar inspeções termográficas regulares. Isto é necessário para 
identificar pontos quentes devido a conexões falhas, ou 
superaquecimento de componentes como diodos, cabos ou 
barramentos.

 ̤ Resposta a emergências: Em caso de emergência, um plano 
claramente definido e preparado com antecedência pode ajudar 
a mitigar as perdas. Este plano deve incluir:

‒  Meios para identificar uma situação de falha ou emergência e 
comunicá-la à brigada de emergência e às autoridades.

 ‒  Fornecer acesso e informações e colaborar com o corpo de 
bombeiros, incluindo layout do local, mapa de riscos, meios de 
isolar o sistema fotovoltaico e outros serviços.

 ‒  Trabalhar em colaboração com autoridades e corpo de bombeiros, 
desenvolvendo planos de emergência e realizando exercícios em 
conjunto.

 ‒  Identificar de forma clara os componentes elétricos críticos do 
sistema. 
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