
Atuação do SENAI para o 
setor de Energias Renováveis 

Teresina, dezembro 2018



Objetivos

- Contextualização do mercado do ponto de vista de mão de obra

- Apresentação do portfolio de cursos do SENAI para o setor

- Apresentação do programa de Certificação de Montador de 

Sistemas Fotovoltaicos do SENAI



Evolução do Mercado de GD no Brasil

Nos últimos anos a quantidade de empresas integradoras no mercado aumentou 
significativamente assim como o número de pessoas trabalhando no setor. 
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Estima-se que hoje existam cerca de 27.000 profissionais atuando com energia solar em 

empresas integradoras no Brasil, metade desses profissionais atuando na instalação dos 

sistemas. 

Fonte: Pesquisa de Mercado Greener, 2018.



Importância da qualificação 

“Sistemas Fotovoltaicos são ativos de longo prazo, que são projetados para gerar

energia para mais de 20 anos. Para que isso ocorra, a qualidade da instalação é

decisiva!”

SegurançaTempo Problemas na instalação

Principais impactos de mão de obra não qualificada para a empresa:

Recursos técnicos



Importância da qualificação 

Fonte: H. Laukamp, “PV Fire Hazard – Analysis and assessment of fire incidentes”, Fraunhofer ISE, 2013 
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Causas de incêndios relacionada a sistemas 
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Falhas na etapa de instalação é o principal motivo para 

a ocorrência de incêndios em sistemas fotovoltaicos!



Ofertas do SENAI para o setor
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Por meio de parceria com a Agência Alemã de

Cooperação Internacional (GIZ) o iniciada em 2014 o SENAI

desenvolveu o seu programa de energias renováveis. Os

principais resultados foram:

 Estruturação dos cursos:

 Definição de currículos aderente com o mercado;

 Desenvolvimento de material didático;

 Elaboração do Itinerário Nacional de Energias 

Renováveis;

 Desenvolvimento de capacidade técnica:

 Capacitação de professores;

 Estruturação de laboratórios;



Cursos: Montador de Sistemas Fotovoltaicos

Informações

Objetivo 

geral

Formar um profissional 

de nível operacional 

com a competência de 

implementar sistemas 

fotovoltaicos sabendo 

montar, instalar e 

prestar manutenção 

básica.

Carga 

horária

160h

Requisitos 

de acesso

• Ensino 

Fundamental 

Completo

• 18 anos completos



Cursos: Montador de Placas Fotovoltaicos

Informações

Objetivo 

geral

Formar um profissional 

de nível operacional 

com a competência de 

implementar sistemas 

fotovoltaicos sabendo 

montar, instalar e 

prestar manutenção 

básica.

Carga 

horária

80h

Requisitos 

de acesso

• Formação em curso 

na área de 

eletricidade

• 18 anos completos



Cursos: Projeto de Sistemas Fotovoltaicos

Informações

Objetivo 

geral

Desenvolver as

habilidades 

necessárias para a 

elaboração de 

projetos executivos de 

sistemas fotovoltaicos 

para mini e micro 

geração

Carga 

horária

60h

Requisitos 

de acesso

• Curso técnico ou 

superior na área

elétrica

• 18 anos completos



Portfólio cursos para o setor de energias  
renováveis

FOTOVOLTAICA- BASE NACIONAL

Montador de Sistemas Fotovoltaicos

Especialização Técnica em sistemas Fotovoltaicos

Especialização Tecnológica em sistemas Fotovoltaicos

Comissionamento de sistemas fotovoltaicos conforme ABNT NBR 

16274:2014

Projetos de sistemas fotovoltaicos

Instalação de sistemas fotovoltaicos

Instalação de sistemas fotovoltaicos isolados

Instalação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede

NR 10

NR 35

FOTOVOLTAICA- SENAI PI

Montador de Sistemas Fotovoltaicos

Montador de Placas Fotovoltaicas

Eletricidade para Sistemas Fotovoltaicos



Portfólio cursos para o setor de energias  
renováveis

EÓLICA

Técnicas de torqueamento e tensionamento para 

aerogeradores

Técnicas de trabalho em altura em parques eólicos

Técnicas de manutenção de sistemas mecânicos de 

aerogeradores

Técnicas de manutenção de sistemas hidráulicos de 

aerogeradores

Técnicas de manutenção de sistemas elétricos de 

aerogeradores

Operação de parques eólicos – procedimentos 

operacionais e sistemas supervisórios

Legislação ambiental, de saúde e segurança 

aplicada a parques eólicos



Programa de Certificação do Montador de 
Sistemas Fotovoltaicos



Sistema SENAI de Certificação de Pessoas

• Instituído em 2007

• Com base na norma ABNT NBR ISO/IEC 17024

• Atualmente existem 10 Centros de Exames de Certificação no Brasil

• Exemplos de ocupações com certificação: Mecânico de veículos, Soldador, Pedreiro etc.
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A certificação como mecanismo de qualidade

“Certificação é uma verificação formal 

para atestar que um indivíduo atende 

a requisitos e padrões estabelecidos” 



Programas de certificação no mundo

• Aplicado pelo Clean Energy Council (CEC) o programa foi criado em 2007 sendo 

utilizado como um dos requisitos para acesso a incentivos fiscais do governo.

• O programa também prevê acesso a treinamentos periódicos e requer uma 

quantidade mínima de horas cursadas por ano para renovação.

• Atualmente o país conta com mais de 5.500 profissionais acreditados. 

• O programa Microgeneration Certification Scheme (MCS) foi criado em 2007

sendo utilizado como um dos requisitos para acesso a incentivos fiscais do 

governo.

• Empresas se certificam para instalar sistemas de micro geração partir de fontes 

renováveis (eólica, solar FV, hidráulica, solar térmica)

• Existem mais de 1.300 empresas instaladoras com a certificação para instalações 

fotovoltaicas.

• Aplicada pela North America Board of Cerfied Energy Practitioners (NABCEP) o 

programa foi criado em 2003

• Certificação aplicada para profissionais técnicos e também de comerciais. 

• Existem cerca de 2.600 profissionais certificados dentro dos escopos de: 

instalação, inspeção ou comercial (vendas).



Certificação de Montador de Sistemas FV

• A certificação consiste na aplicação de 

exame teórico + exame prático.

• Requisito: 18 anos de idade e Ensino 

Fundamental I completo.

• Validade de 36 meses.

• É realizado um acompanhamento com o 

indivíduo certificado durante o período de 

validade da certificação.

Centros de Exames para Certificação para 
Montador FV



Certificação de Montador de Sistemas FV

• As provas práticas são aplicadas 

individualmente em um ambiente 

controlado que simulam 

condições reais encontradas em 

campo

• O profissional deverá ser capaz 

de:

 Executar a instalação de um 

sistema.

 Realizar a manutenção em 

um sistema.



Consultoria tecnológica em Eficiência Energética

AÇÕES

• Identificação das cargas-alvo;

• Coleta e análise de dados;

• Apresentação dos resultados técnicos; 

• Implementação e acompanhamento. 

BENEFÍCIOS

 Conhecimento do perfil energético da indústria;

 Análise dos elementos de consumo;

 Aumento da eficiência energética de sistemas produtivos;

 Aumento da produtividade e da competitividade industrial;

 Diminuição de emissões atmosféricas;

 Redução do consumo e despesas com energia elétrica;

 Conscientização dos colaboradores sobre o desperdício de 

energia.



Governança Setorial Energia - Ceará



Obrigado!

David Pontes
Joaquim Rolim

Contato SENAI-PI:

Raimundo José Fontenele – rjfas@senai-pi.com.br
(86)99902-8958

mailto:rjfas@senai-pi.com.br
mailto:rjfas@senai-pi.com.br
mailto:rjfas@senai-pi.com.br

