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Etapas no desenvolvimento de produtos



Produtos desenvolvidos



Produto de Mercado

Eficiência Empresa Area cm²

40,60% UNSW 200-800

19,90% Trina Solar >14000

19,20% Solar Frontier 800-6500

18,60% First Solar 6500-14000

8,70% Toshiba 800-6500

Pesquisa X Produto

Protótipo de Laboratório

Eficiência Empresa

46,00% FhG-ISE/ Soitec

22,30% FhG-ISE

22,90% Solar Fron

22,10% First Solar

15,60% SCUT-CSU

Tecnologia

Hibrido de quatro 

junções com 

Concentrador

Silício Multicristalino

CIGS

CdTe

Orgânicos - OPV



Ombrelone Solar – Problema

“Ter a possibilidade de carregar 

dispositivos móveis em ambientes de 

lazer sem fonte de energia elétrica 

próxima, como em praias e parques.”



Ombrelone com geração e armazenamento 

de energia elétrica para de dispositivos 

móveis com saída USB.

Projeto em Rede envolvendo 3 unidades 

Institutos SENAI de Tecnologia:

- Meio Ambiente – RJ

- Automação e Simulação – RJ

- Petróleo, Gás e Energia – RS

Ombrelone Solar – Projeto



Ombrelone Solar – Solução Inicial

Controlador 

de Carga



Ombrelone Solar – Desafio: Tecnologia



Células Orgânicas - OPV

1. Tecnologia não prevista em certificação no 

Brasil

2. Baixa eficiência na geração de energia 

elétrica

3. Alto custo de desenvolvimento e venda

Ombrelone Solar – Desafio: Tecnologia



- Células de Silício 

Monocristalino

- Design foi adaptado

- Custos atenderam as 

expectativas

- Sistema de carregamento 

desenvolvido pelo próprio 

SENAI

Ombrelone Solar – Protótipo com soluções de mercado



Telha Fotovoltaica – Problema



Telha Fotovoltaica – Problema



Desenvolvimento de uma telha com tecnologia 

fotovoltaica.

Empresa Parceira:

Projeto em Rede envolvendo 2 unidades do 

SENAI:

- Instituto SENAI de Tecnologia em 

Petróleo, Gás e Energia – RS

- Centro de Educação e Tecnologia em 

Construção Civil Rosária Carriço - RN

Telha Fotovoltaica – Projeto



Quais normas o Produto deve atender?

OU

Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação



Resposta da Ouvidoria do Inmetro:

" A Portaria Inmetro nº 004/2011, complementada pelas Portarias nº 357/2014 e n.

017/2016, estabeleceu a regulamentação técnica de equipamentos fotovoltaicos, definindo

como seu escopo de aplicação, os seguintes tipos de produtos: Módulo fotovoltaico;

Controlador de carga e descarga de baterias; Inversor para sistemas autônomos com

potência nominal entre 5 W e 10 kW; • Inversor para sistemas conectados à rede com

potência nominal de até 10 kW; Bateria

Embora essa definição tenha indicado de forma objetiva os tipos gerais de equipamentos

do escopo do regulamento, visando à regulamentação de equipamentos de sistemas

fotovoltaicos convencionais (isolados / conectados à rede elétrica), na perspectiva da

geração distribuída de energia, ela não foi suficiente para elucidar sua aplicabilidade sobre

certos tipos de produtos de caráter inovador, ou cujas especificidades não foram previstas,

como o caso dos produtos fotovoltaicos integrados à edificações (building integrated

photovoltaics - BIPV).”

“O aperfeiçoamento da regulamentação vigente, que está em curso e deverá ser

submetida a consulta pública ainda no primeiro semestre de 2019, já especifica melhor os

tipos de produtos abrangidos / não-abrangidos pela regulamentação, visando minimizar

essas dúvidas.”

Fonte: Ouvidoria Inmetro

“Portaria Inmetro nº 004/2011,

complementada pelas Portarias nº

357/2014 e n. 017/2016”

“O aperfeiçoamento da regulamentação vigente, que está em curso e

deverá ser submetida a consulta pública ainda no primeiro semestre de

2019, já especifica melhor os tipos de produtos abrangidos / não-

abrangidos pela regulamentação, visando minimizar essas dúvidas.”

“não foi suficiente para elucidar sua

aplicabilidade sobre certos tipos de

produtos de caráter inovador, ou cujas

especificidades não foram previstas, como

o caso dos produtos fotovoltaicos

integrados à edificações (building

integrated photovoltaics - BIPV).”

Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação



Ensaios portaria Inmetro nº 004/2011

Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação



IEC 61215 – Silício Cristalino

Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação



IEC 61215 – Silício Cristalino
Portaria nº 004, de 04 de janeiro de 2011

Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação

BrasilInternacional



Telha Fotovoltaica – Solução



Eficiência Energética é a efetividade/eficácia na transformação de 

energia em um processo

Calculo de Eficiência conforme Portaria nº 004, de 04 de janeiro de 2011:

“5.5 – Eficiência máxima do módulo fotovoltaico nas condições padrão de 

teste A razão entre a potência elétrica máxima fornecida pelo módulo nas 

condições padrão de teste e o produto da área do módulo pela irradiância nas 

condições padrão de teste.”(N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO n°

357 de 01/08/2014)

Eficiência = Potência máxima [W]

5.6 – Área do módulo Superfície frontal do módulo, incluindo a moldura 

externa.

Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação

Área [m²] * 1000 [W/m²]



Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação

Eficiência da área de exposição: 16%

Eficiência segundo a norma: 10%



Telha Fotovoltaica – Desafio: Legislação

Calculo de Eficiência conforme Portaria nº 004, de 04 de janeiro de 2011



Desafio Oportunidade
- Ausência de tecnologia/produtos nacionais - Desenvolvimento de tecnologia nacional

- Regulamentação adequada - Desenvolvimento de uma rede de laboratórios 

nacional para o setor

- Criação de normas técnicas e regulamentação 

focada no Brasil

Produtos com tecnologia fotovoltaica: 

Desafios X Oportunidades



Obrigado!
Marcelo.albuquerque@senairs.org.br
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