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Energias Renováveis – 

Sistema de Estudos em
Kit Solar Térmico

Descrição
Este sistema, projetado 

expressamente para fins 

educacionais, representa o clássico 

exemplo de uso da energia solar 

para produção de água quente.

Ref. DT-ER001

Sistema de Estudos em Células de 
Combustível com Aquisição de Dados

• Relação potência/eficiência.

• Correlação entre os 

parâmetros operacionais das 

células de combustível.

• Análise do sistema com diversas 

cargas elétricas e resposta 

às variações de carga.

• Análise da energia 

térmica derivada do 

esfriamento da célula.

• Aquecimento por 

convecção do ar.

• Conversão das tensões/conversor.

• Aquisição e registro dos 

parâmetros do sistema.

Ref. DT-ER002

Descrição
Sistema para estudo de produção 

de energia elétrica e térmica a 

partir de células de combustível 

de pequena potência. 

Programa didático
• Conversão eletroquímica 

da energia.

• Eficiência das células 

de combustível.

• Estrutura das células 

de combustível.

• Medição das curvas 

características.

• Análise da eficiência das 

células de combustível e 

dos fatores que influenciam 

na curva característica.

Programa didático
• Dimensionamento da 

superfície coletora.

• Dimensionamento do tanque 

de armazenamento.

• Dimensionamento do 

circuito primário.

• Instalação e manutenção: 

problemas, causas e soluções.

• Otimização do equipamento.
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Sistema de Estudos em Geração de Energia 
Elétrica Eólica com Aquisição de Dados Ref. DT-ER003

Sistema de Estudo em Geração de Energia 
Hidrelétrica com Aquisição de Dados

Descrição
Sistema composto de uma turbina 

hidráulica Pelton, para a produção 

de energia elétrica em mini-sistemas 

abastecidos por pequenos cursos 

d'água, ilustrando perfeitamente 

um sistema hidrelétrico. 

Ref. DT-ER004

Programa didático
• Estudo da energia hidrelétrica.

• Energia em função da vazão e 

desnível do leito hidráulico.

• Perdas de carga.

• Rendimento hidráulico.

• Rendimento volumétrico 

da turbina.

• Rendimento mecânico do 

grupo turbina-gerador.

• Rendimento elétrico do gerador.

• Controle da carga.

• Conversão da energia.

• Aplicações típicas: iluminação, 

alimentação de equipamentos 

remotos de telecomunicações 

e carga de baterias.

• Sistema de medição: 

características, 

programação, medições 

dos parâmetros elétricos.

Descrição 
Sistema para estudos em geração 

e armazenamento de energia 

elétrica, a partir de energia eólica.

Programa didático
• Estudo da energia eólica: 

 – cálculo da potência média 

desenvolvida pelo vento em 

uma determinada localidade.

• O gerador eólico: 

 – configuração típica, 

instalação e orientação.

• Gerador brushless.

• Estudo do regulador de tensão 

em função da velocidade do 

vento e conversão da energia.

• Dispositivos de 

armazenamento da energia.

• Aplicações típicas: iluminação, 

alimentação de equipamentos 

remotos de telecomunicações, 

carga de baterias, etc.

• Sistemas de telemedições: 

 – características, programação, 

medições dos parâmetros 

elétricos, preparação 

de instrumentos e 

software de gestão.
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Energias Renováveis – 

Sistema de Estudos em 
Painel Fotovoltaico Computadorizado

Sistema Combinado de Produção e 
Utilização de Hidrogênio e Energia 
com o Uso de Células de Combustíveis 
com Aquisição de Dados

Descrição
A produção de hidrogênio 

mediante eletrólise é um processo 

que requer energia elétrica, 

energia esta, que para os fins 

de um sistema ecologicamente 

limpo e economicamente 

viável, deve ser obtido com 

o uso de fontes renováveis e 

disponíveis com baixos custos.

A energia elétrica requerida para 

a produção do hidrogênio e o 

funcionamento do sistema de 

controle, neste mini-sistema, é 

fornecida diretamente a partir 

de fontes renováveis mediante 

o acoplamento com painéis 

fotovoltaicos e um gerador eólico. 

Programa didático
• Integração entre os diversos 

sistemas para a produção e a 

utilização de hidrogênio em 

combinação com as fontes 

de energias renováveis.

• Montagem de um sistema 

autônomo de produção 

e utilização da energia 

elétrica e térmica.

• Estudo das células de 

combustível e avaliação 

da eficácia energética.

• Estrutura de um gerador 

de hidrogênio.

• Produção de hidrogênio 

através da eletrólise e 

separação química da água.

• Segurança na produção, 

armazenamento e uso 

do hidrogênio.

• Análise do sistema com diversas 

cargas elétricas e respostas 

às variações de carga.

• Utilização da energia elétrica 

produzida por uma célula de 

combustível na alimentação 

de pequenos motores CC.

• Aquisição e registro dos 

parâmetros do sistema.

Ref. DT-ER005

Ref. DT-ER006

Descrição
Sistema dotado de módulos 

fotovoltaicos,  controlador de carga, 

inversor, bateria de armazenamento 

solar e algumas lâmpadas.

Projetado para simular a operação 

de um típico equipamento 

fotovoltaico isolado, para 

transformação de energia 

solar em energia elétrica por 

meio de células de silício. 

O sistema de supervisão fornecido, 

conectado a um PC (não incluído), 

permite monitorar os principais 

parâmetros elétricos operacionais, 

tanto em corrente contínua 

(antes do inversor) quanto 

alternada (após o inversor).

Programa didático
• Estudo da energia solar: 

 – cálculo da potência média 

desenvolvida pelo sol em 

uma determinada região.

• Células de silício.

• Equilíbrio energético 

e rendimento.

• Dispositivos de armazenamento 

da energia e controle da 

carga das baterias.

• Associação dos módulos 

fotovoltaicos em série 

e em paralelo.

• Conversão e distribuição 

da energia.

• Aplicações típicas: iluminação, 

carregadores de baterias, etc.
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Sistema de Estudos de Coletores Solares Ref. DT-ER007
Descrição
Esse sistema representa um exemplo 

de uso integrado de energia para 

a geração combinada de calefação 

e água quente doméstica. 

É fornecido com um painel 

sinóptico representando todos 

os componentes da planta, os 

circuitos de conexão à rede de 

água, os pontos de teste e de 

controle e os circuitos elétricos. 

A energia produzida pelos 

coletores solares ou por um sistema 

de combustão é armazenada 

na caldeira solar e distribuída 

pelos módulos de usuário. 

Programa didático
• Determinação do rendimento 

dos coletores solares como 

função das características 

de construção.

• Dimensionamento da superfície 

de absorção do coletor, do 

tanque de armazenamento 

e do circuito primário.

• Otimização da planta, via 

controle de parâmetros térmicos.

• Medida e determinação de 

estratificação, das perdas 

de energia na caldeira e do 

rendimento da planta.

• Estudo das soluções disponíveis 

para calefação e produção de 

água quente doméstica (circuito 

misto, circuito direto, circuito 

de água quente, circuito solar).

• Uso combinado de coletor solar 

e queimador de gás/diesel.

 

Planta Piloto de Produção de Biodiesel

Descrição
Planta piloto com estrutura em 

aço inoxidável AISI 304 e rodízios 

para facilitar a movimentação, 

estuda a produção de biodiesel 

a partir da transesterificação de 

matérias primas renováveis, como 

óleos vegetais ou gordura animal.

Ref. DT-ER008

Programa didático 
• Transesterificação de 

um óleo vegetal.

• Dessorção da glicerina.

• Lavagem do biodiesel.

• Recuperação do metanol.
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Energias Renováveis – 

Sistema de Estudos
em Concentrador Solar

Mini Laboratório de Energia Solar

Descrição
Este é um conjunto de instrumentos 

elétricos, ópticos e componentes 

associados que permite a um grupo 

de 4 a 6 estudantes realizar uma 

vasta gama de medições e estudos. 

O objetivo é implementar um 

programa completo de experiências 

que possibilitarão aos alunos 

aprender as principais características 

estatísticas de resultados.

• Determinação da corrente 

de saída de uma célula 

solar por meio da variação 

de sua orientação com 

respeito à fonte luminosa.

• Determinação experimental 

de curvas de tensão vs. 

corrente de uma célula 

de silício para diferentes 

intensidades de iluminação.

• Determinação da potência 

elétrica máxima de saída de 

uma célula de silício para 

diferentes iluminações.

• Determinação da eficiência 

da célula fotovoltaica.

• Conexão de células solares 

em série e em paralelo.

• Cálculo da potência média 

fornecida por um painel 

de células de silício.

• Recarga de bateria.

Ref. DT-ER009

Ref. DT-ER010

Descrição
O sistema de concentração solar 

com concentrador cilíndrico-

parabólico é utilizado para explorar 

ao máximo a energia que pode 

ser obtida da radiação solar.

A concentração dos raios solares 

em um tubo de vácuo representa o 

sistema mais eficaz para aumentar 

a temperatura de um fluido termo-

vetor que é utilizado na produção 

de água quente ou reaquecida.

Programa didático

• Avaliação da eficiência energética 

procedente do sistema de 

concentração em superfícies 

captadoras de vácuo.

• Operações de preenchimento 

e manutenção.

• Balanço energético dos 

coletores de concentração.

• Linha de rendimento.

• Avaliação experimental do 

rendimento térmico do coletor.

• Otimização dos parâmetros 

de funcionamento do sistema 

através da regulagem dos 

parâmetros térmicos, utilizando 

a central eletrônica.

• Avaliação da produção de 

água quente sanitária.

• Medidas e avaliação da 

estratificação, das perdas 

energéticas do aquecedor e 

do rendimento do sistema.

da radiação solar e do processo 

de conversão fotovoltaico. 

O conjunto é acondicionado 

em uma maleta e é fornecido 

juntamente com uma manual 

teórico-experimental. 

O sistema é apropriado 

para um estudo completo e 

orgânico das características 

de irradiação solar locais.

Programa didático
• Estudo da intensidade de 

radiação com diferentes 

inclinações do piranômetro.

• Calibração do piranômetro 

com a irradiação solar.

• Obtenção de gráficos da 

irradiação solar diária, para 

irradiação total, difusa e direta, 

em superfície horizontal e 

em superfície perpendicular 

aos raios solares.

• Interpretações gráficas e 
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Sistema de Estudos em Geração de Energia 
Elétrica por Potencial Hidrelétrico Ref. DT-ER011

Descrição
Este equipamento, projetado para 

fins estritamente didáticos, é um 

exemplo do uso de uma turbina 

hidráulica Pelton para a produção 

de energia elétrica em mini usinas 

acionadas por baixas correntes.

Programa didático
• Estudo de energia hidrelétrica.

• Produção de energia em função 

da vazão de água e da diferença 

de altura na tubulação hidráulica.

• Perdas de carga.

• Rendimento hidráulico.

• Rendimento volumétrico 

da turbina.

• Rendimento mecânico do 

grupo turbina-gerador.

• Rendimento elétrico do gerador.

• Potência elétrica gerada.

Sistema de Estudos em Geração de Energia 
Elétrica Eólica por Túnel de Vento

Descrição
Esse equipamento foi desenvolvido 

especialmente para fins didáticos, 

permitindo aos alunos compreender 

os funcionamentos de um 

aerogerador e consiste de uma 

fonte de vento (ventilador axial) 

operando uma turbina eólica.

Ref. DT-ER012

Programa didático
• Estudar energia eólica: cálculo  

da potência média desenvolvida 

pelo vento em locais específicos.

• Estudar um aerogerador: 

princípios de funcionamento.

• Estudar o regulador de 

carga da bateria: princípios 

de funcionamento.

• Estudar as medições da 

energia eólica gerada.

• Estudar os cálculos de 

eficiências da turbina eólica.
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Energias Renováveis – 

Sistema de Estudos em Geração de Energia 
Elétrica Fotovoltaica e Eólica Integrado Ref. DT-ER014

Descrição
Esse treinador representa o 

exemplo clássico da configuração 

de um sistema integrado para 

exploração de energias renováveis, 

com um gerador eólico de eixo 

horizontal usado para conversão 

da energia cinética diretamente 

em energia mecânica e o uso 

de placas fotovoltaicas de silício 

que transformam energia 

solar em energia elétrica.

Programa didático
• Estudar a energia solar: 

 – cálculo da energia solar 

média gerada em um 

ponto específico.

• Estudar as células de silício.

• Estudar a energia eólica: 

 – cálculo da energia eólica 

média gerada em um 

ponto específico.

• Estudar o gerador de energia 

eólica: estrutura típica, 

instalação, direcionamento 

e gerador brushless.

• Estudar os equilíbrios 

energéticos.

• Dispositivos para 

armazenamento de energia e 

controle das cargas nas baterias.

Sistema de Estudos em 
Geração de Energia Fotovoltaica Ref. DT-ER015

Descrição
Este kit traz a configuração típica 

de um sistema para exploração 

da energia solar por meio de 

células fotovoltaicas de silício que 

permitem a transformação direta de 

energia solar em energia elétrica.

Programa didático
• Estudo da energia solar: cálculo 

da energia média produzida pelo 

sol em uma localidade definida.

• Células de silício.

• Balanços energéticos.

• Dispositivos de armazenamento 

da energia e regulagem 

da carga das baterias.
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Sistema de Estudos em
Caldeira com Coletores Solares Ref. DT-ER016

Programa didático
• Dimensionamento da 

superfície do coletor, do 

tanque de armazenamento 

e do circuito primário.

• Instalação e manutenção: 

 – problemas, causas e soluções.

• Otimização do equipamento.

• Medidas de estratificação.

• Avaliação das perdas de 

energia na caldeira.

• Avaliação do rendimento diário 

do equipamento (apenas versão 

com aquisição de dados).

• Avaliação do rendimento 

instantâneo e médio do coletor 

solar (requer item opcional 

Medidor de Irradiação Solar para 

versão sem aquisição de dados).

Descrição
Este treinador representa o clássico 

exemplo de uso de energia solar 

para a produção de água quente. 

Inclui dois coletores solares, uma 

caldeira, uma bomba de circulação 

e um controlador eletrônico 

(versão com aquisição de dados) 

ou um termostato diferencial 

(versão sem aquisição de dados). 

Este equipamento, montado sobre 

rodízios, permite ajustar a inclinação 

e a orientação dos coletores.

Sistema para Estudos  e 
Pesquisas em Células de Combustível Ref. DT-ER017

Descrição
Este painel permite aos professores

mostrar aos alunos o

princípio operacional de uma

célula de combustível, e, 

consequentemente,

a tecnologia de

energia solar e de hidrogênio.

Os componentes e mostradores

montados são amplos o suficiente

para serem vistos pela classe toda.

A energia gerada pelo módulo 

solar é usada para a eletrólise, e a

água é separada em hidrogênio e 

oxigênio no interior do aparato.

Esses gases são armazenados em 

cilindros de medida. Se for requerida

energia elétrica, os gases 

se recombinarão na célula 

de combustível

dupla para formar água, 

gerando eletricidade.

Esta célula de combustível dupla 

permite demonstrar tanto conexões

em série quanto em paralelo. O 

módulo de resistência e a unidade

de medida possibilitam 

diferentes fluxos de corrente.

Programa didático
• Princípios moleculares

• Reações químicas

• Aceleração de reações

• Termodinâmica

• Eletroquímica

• Medida e interpretação de 

curvas características

• Curvas corrente-tensão

• Eletrólise

• Curva característica de 

uma célula de combustível 

e de uma célula solar

• Lei de Faraday

• Coeficiente de Faraday e 

energia de eletrólise em uma 

célula de combustível

• Termodinâmica: processos 

eletroquímicos

• Conexão em série e em paralelo 

de células de combustível

• É possível executar 20 

experimentos bem preparados 

e documentados, ou executar 

outros, segundo a livre 

interpretação do professor.
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Energias Renováveis – 

Planta Piloto de Bioetanol Ref. DT-ER018

Descrição
O bioetanol é etanol obtido a 

partir da fermentação de produtos 

agrícolas e é usado principalmente 

como combustível alternativo. 

Esse equipamento permite conduzir 

testes realistas de conversão de 

amido em etanol através de todas 

as fases desse processo em um 

reator multifuncional que pode 

realizar a liquefação, a sacarificação, 

a fermentação e a destilação.

Programa didático
• Gelatinização.

• Liquefação com α-amilase.

• Sacarificação com glucoamilase.

• Fermentação com levedura.

• Separação do etanol 

por destilação.

• Controle automático de 

temperatura por controlador 

PID (apenas para versão 

automatizada).

• Supervisão da planta por 

PC (apenas para versão 

automatizada).

Sistema de Estudos em Energia Solar Ref. DT-ER019

Descrição
A corrente solar fotovoltaica pode 

ser usada para alimentar uma

rede pública (operação conectada 

à rede) ou para consumo local

(operação isolada).

Este treinador permite o estudo 

de componentes elétricos típicos

para ambos os usos possíveis da 

energia fotovoltaica, sob diferentes

condições de operação.

Ele pode ser operado tanto com 

luz solar, quanto com o simulador

fotovoltaico embutido. 

Com relativamente pouco 

esforço, o simulador

fotovoltaico possibilita investigar os 

efeitos da variação de luminosidade

e da incidência dos raios luminosos.

Uma variedade de funções 

do software está disponível 

para capturar

e exibir os dados medidos. O 

rendimento e o comportamento

dinâmico dos componentes 

do sistema elétrico podem 

ser estudados

analisando esses resultados.

Os experimentos possibilitam 

descobertas detalhadas 

sobre a operação

de inversores, controladores de 

carga e rastreadores MPP (ponto

de máxima potência).

O material instrucional, 

bem estruturado, apresenta 

os fundamentos

e fornece um guia passo a 

passo pelos experimentos

.

Programa didático
• Aspectos da aplicação de 

componentes elétricos para 

sistemas fotovoltaicos.

•  Rendimento e comportamento 

dinâmico de componentes 

do sistema em operação 

conectada à rede e isolada.

• Função de inversores.

• Função de controladores 

de carga.

• Comportamento de 

componentes sob temperatura 

e luminosidade variáveis.
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Sistema de Estudos em Energia Eólica Ref. DT-ER020

Descrição
Este treinador é usado para estudar 

como a energia cinética do vento

é convertida em energia elétrica. A 

planta experimental consiste de

um gerador eólico e um motor AC 

que constituem o núcleo de uma

planta eólica. A unidade de controle 

inclui os elementos de controle

para o motor AC, os componentes 

de armazenamento de energia

elétrica e os consumidores elétricos.

O motor AC emula a vazão 

de ar necessária para 

colocar em movimento

o rotor da planta eólica. Um gerador 

converte a energia cinética do

rotor em energia elétrica. A energia 

elétrica é alimentada a um sistema

isolado, não conectado 

à rede elétrica.

Um controlador de carga 

em um acumulador fornece 

armazenamento

intermediário da energia elétrica, 

que pode ser usado por meio de

uma carga elétrica: há três lâmpadas 

que podem ser usadas como

consumidores. Também é possível 

conectar um consumidor externo

de até 200 W de potência. 

O treinador permite 

também a alimentação

de uma rede elétrica pública.

As medidas são lidas em 

mostradores digitais e 

podem ser transmitidas

simultaneamente a um PC via 

USB e analisadas usando o

software incluído.

O material instrucional, 

bem estruturado, apresenta 

os fundamentos

e fornece um guia passo a 

passo pelos experimentos.

Programa didático
• Conversão de energia cinética 

do vento em energia elétrica.

• Funcionamento e projeto 

de um sistema isolado 

com uma usina eólica.

• Determinação do coeficiente 

de potência em função 

da velocidade de giro.

• Balanço energético em 

uma central eólica.

• Determinação do rendimento 

de uma central eólica.


