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RESUMO 

 
O projeto TERRA visa desenvolver tecnologias para projetar e construir sistemas geradores de 

eletricidade no espaço, utilizando microrreatores. Uma das atividades desenvolvidas dentro do projeto 

TERRA tem como objetivo construir um ciclo térmico fechado do tipo Rankine com a finalidade de 

testar uma turbina tipo Tesla. 

 

Foi projetado e construído um gerador de vapor com autonomia satisfatória de fornecimento de vapor, 

sistema de segurança, realimentação e aquecimento. A razão da utilização do vapor neste experimento 

vem do fato que o vapor é fácil de ser produzido, é quimicamente inerte nos intervalos de pressão e 

temperatura desejados e é de produção de custo mediano. 

 

Para especificações acerca do gerador de vapor foram utilizados livros e catálogos, entre eles 

encontram-se livros de William Callister e Silva Telles. Os desenhos gráficos relacionados ao gerador 

de vapor foram realizados no software CATIA. Manômetro, tubos e válvulas estão entre os materiais e 

peças utilizadas. 

 

O gerador de vapor tem pressão interna máxima de 20 bar. Foi realizado o equacionamento para 

cálculo da espessura do tampo, da espessura do casco cilíndrico e da quantidade de parafusos para 

aguentar a força e a pressão exercida pelo gerador. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto TERRA (Tecnologia de Reatores Rápidos Avançados) é um projeto estratégico do 

Comando da Aeronáutica conduzido pelo IEAv (Instituto de Estudos Avançados) [1]. Este 

projeto tem como objetivo desenvolver as tecnologias para construir e projetar microrreatores 

com a finalidade de aquecer e alimentar eletricamente equipamentos em veículos espaciais. 
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De outra forma, pode-se utilizar microrreatores para gerar energia em lugares isolados. Com 

o desenvolvimento do projeto TERRA, o Brasil estará no grupo dos países que possuem e 

desenvolvem a tecnologia nuclear no espaço. 

 

 

2. PROJETO E CONSTRUÇÃO DO GERADOR DE VAPOR 

 

Uma das atividades do projeto TERRA trata de construir um ciclo térmico fechado do tipo 

Rankine com a finalidade de testar uma turbina tipo Tesla. 

 

No ciclo Rankine [2] o vapor produzido no gerador é direcionado para a turbina tipo Tesla. A 

energia térmica do vapor é transferida para a rotação do eixo. Em seguida o vapor passa pela 

tubulação até chegar ao primeiro condensador. Dentro dele não há mudança de estado 

completa, desse modo, parte do fluído continua gasosa e outra parte, líquida. Essa mistura vai 

continuar através de um tubo, o qual segue até uma serpentina de cobre. A serpentina de 

cobre está dentro de um recipiente com água que servirá para resfriar a mistura de vapor e 

água. Novamente, o vapor e a água passam por um tubo até chegar ao segundo condensador, 

o qual tem uma janela de acrílico para a verificação do nível água. Em seguida o líquido irá 

para a bomba d’água. A água retorna ao gerador de vapor recomeçando o ciclo. 

 

O objetivo deste trabalho é projetar e construir um gerador de vapor com realimentação, o 

qual deverá garantir uma autonomia satisfatória de fornecimento de vapor, sistema de 

segurança, sistema de realimentação e sistema de aquecimento. 

2.1.  Desenhos Gráficos 

 

Todos os desenhos gráficos relacionados ao projeto do gerador de vapor foram realizados no 

software CATIA [3]. Os desenhos foram desenvolvidos para: ilustração, projetos de usinagem 

e para conhecimento das dimensões finais do ciclo. 

2.2 Cálculo da Espessura Mínima do Casco Cilíndrico 

 

Para o cálculo da espessura mínima do casco cilíndrico [4] os seguintes parâmetros deverão 

ser analisados: 

 

e = espessura mínima para pressão interna em milímetros, 

 

R = raio interno do cilindro em milímetros, 

 

P = pressão interna do projeto em megapascal, 

 

S = tensão admissível básica do material em função da temperatura de projeto do vaso em 

megapascal, 

 

E = coeficiente de eficiência da solda. 

 

A fórmula para cálculo de cascos de cilindros de pequena espessura é diretamente derivada 

da expressão teórica da tensão máxima circunferencial de membrana de um cilindro e é 

expressa por: 
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                                                                                                                          (1) 

 

A equação é multiplicada por um fator de segurança β, no caso, utilizou-se o fator 3. 

 

Utilizando-se o equacionamento demonstrado acima, calcula-se a espessura desse 

determinado gerador de vapor. O casco do projeto é considerado de pequena espessura, pois e 

< 1/2R. 

 

Colocando os valores na fórmula obtêm: 

 

  
    

         
   

 

O resultado final será: 

 

          
 

Portanto a espessura utilizada foi de 3 mm devido ao estoque disponível no IEAv. 
 

Observa-se o aparecimento da variável S (tensão admissível) [5] nas fórmulas 1 e 2. Tensões 

admissíveis são as tensões máximas adotadas para efeito de cálculo e dimensionamento de 

diversas partes de um vaso de pressão. As tensões admissíveis devem ser menores do que os 

limites de ruptura e de elasticidade do material em determinada temperatura.  A relação entre 

os limites de resistência e de elasticidade e a tensão admissível é o coeficiente de segurança 

adotado. 

 

As tensões admissíveis para as partes pressurizadas dos vasos são valores fixados pelas 

normas de projeto para cada caso e cada material. Como a resistência dos materiais diminui 

com o aumento da temperatura, as tensões admissíveis também são cada vez menores à 

medida que a temperatura de trabalho da peça se eleva até a temperatura limite de uso prático 

do material. As normas do projeto fornecem tabelas com as tensões admissíveis de cada 

material em função da temperatura. 

 

Para partes não pressurizadas dos vasos de pressão (suportes, peças internas, estruturas 

externas etc.) costuma-se adotar as tensões admissíveis usuais para estruturas metálicas em 

geral, corrigindo-se, quando necessário, o efeito de redução da resistência do material com a 

temperatura. 

 

Levando-se em consideração a temperatura máxima e mínima [6] e o tipo de material 

utilizado no projeto (aço inoxidável 304), a tensão admissível encontrada tem o valor de 215 

MPa. 

 

Conforme o parágrafo UW-12 e a tabela UW-12 do código, de acordo com o tipo de solda e 

grau de inspeção adotado; para cilindros sem costura, o coeficiente de solda (E) deve ser 

igual a 1,0. Esses coeficientes destinam-se a compensar a possível menor resistência na 

região da solda, em relação à chapa inteira de mesma espessura, devido à existência de 

defeitos na solda. 
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2.3 Cálculo da Espessura do Tampo 

 

A variedade de tampos planos empregados para vasos de pressão é muito grande. O código 

ASME, Seção VIII, Divisão 1, mostra a figura “Fig. 1” abaixo com exemplo do tipo de tampo 

admitido no projeto, estabelecendo para ele fórmulas e coeficientes de cálculos, de acordo 

com o formato, o sistema de fixação, detalhes de solda etc. 

 

 
 

Figura 1: Ilustração do tipo de tampo utilizado no gerador de vapor com o 

determinado tipo de solda 

 

Para o cálculo da espessura do tampo plano com solda os seguintes parâmetros deverão ser 

levados em consideração: 

 

   espessura mínima do tampo em milímetros 

 

   diâmetro em milímetros, 

 

N: fator adimensional dependente do tipo de tampo e do sistema de fixação do casco, 

 

P: pressão interna do projeto em megapascal, 

 

S: tensão admissível em megapascal. 

 

A fórmula utilizada é a seguinte: 

 

     
   

 
                                                                                                                          (2) 

 

A equação é multiplicada por um fator de segurança β, no caso, utilizou-se o fator 2. 

 

O fator adimensional utilizado no projeto terá como valor 0,17 porque o tampo utilizado é do 

tipo forjado soldado. 

 

Abaixo a demonstração dos cálculos por meio do equacionamento: 
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Multiplicando-se pelo fator de segurança (β), o resultado final será: 

 

                    

 

2.4 Diagrama Tensão-Deformação 

 

Para se realizar o diagrama de tensão-deformação [6], usualmente se faz um ensaio de tração 

em uma amostra do material. Nesse ensaio usa-se um corpo de prova em que se faz duas 

marcas com uma distância Lₒ. O corpo de prova é levado à máquina de teste, esta aplica uma 

carga centrada P. Com o aumento do valor de P, a distância L também aumenta. Um medidor 

indica a distância L, e o alongamento δ = L - Lₒ é anotado para cada valor de P. Outro 

medidor é utilizado para anotar as modificações no diâmetro do corpo de prova. Para cada par 

de valores lidos de P e δ, calcula-se a tensão σ cuja fórmula é a seguinte: 

 

  
 

  
                   (3) 

 

   = seção transversal inicial do corpo de prova em metro quadrado. 

 

Calcula-se também a deformação específica ε cuja fórmula é: 

 

  
 

  
                  (4) 

 

Obtém-se, assim, o diagrama tensão-deformação marcando ε como abscissa e σ como 

ordenada. 

 

 
 

Figura 2. Gráfico da tensão x deformação mostrando os ensaios realizados em amostras 

de aço inoxidável 304. 
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2.5 Cálculo da Quantidade de Parafusos 

 

Segundo a Per ISO 898, part 1, a pressão que pode ser exercida em um parafuso M8 – 10.9 é 

de 830 MPa observada na figura “Fig. 3” abaixo. 

 

 
 

Figura 3. Pressão exercida em cada tipo de parafuso. 

 

Para realizar o cálculo da quantidade de parafusos [7] primeiro calcula-se a área lateral do 

gerador de vapor: 

 

                                                                                                                                 (5) 

 

                              
 

Al: área lateral do gerador de vapor (272928 mm²); 

 

R: raio interno do gerador de vapor (82 mm); 

 

H: altura (530 mm). 

 

O próximo passo é calcular a força que o gerador suporta com sua devida pressão: 

 

                                                                                                                                       (6) 

 

                                 
 

F: força suportada pelo gerador de vapor (545857,6 N); 

 

P: pressão máxima interna (2 MPa); 

 

A: área lateral do gerador de vapor (272928,8 mm²). 
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Cálculo da área de cada parafuso M8: 

 

                                                                                                                                    (7) 

 

                           

 

   : área da cabeça de cada parafuso M8 (38,465 mm²); 

 

R: raio (3,5 mm). 

 

Fazendo o equacionamento de todas essas fórmulas, chega-se ao objetivo final, ou seja, 

calcular quantos parafusos serão necessários para aguentar essa quantidade de força e 

pressão: 

 

      
 

 
                                                                                                                             (8) 

 

  
        

                   
 

 

                   

 

   : área da cabeça de cada parafuso M8 (38,465 mm²); 

 

N: quantidade de parafusos; 

 

F: força suportada pelo gerador de vapor (545857,6 N); 

 

P: pressão máxima para cada parafuso (830 MPa). 

 

Para prevenção, foram utilizados 20 parafusos M8. 

 

2.6 Instrumentação e Peças 

 

Depois de feito o projeto do gerador, foi iniciada a etapa de aquisição de materiais, via 

projeto CNPq, para a construção do gerador de vapor do projeto. Dentre os materiais estão: 

manômetro (utilizado para medir a pressão dentro do gerador), válvula de alívio, válvula 

unidirecional (para que o vapor do gerador não volte para a bomba, fazendo um caminho 

contrário ao da circulação do ciclo), válvula reguladora de vazão, tubo de cobre ¼”, etc. 

 

 

3. CONCLUSÕES  

 

Para o levantamento de dados foram realizados testes de calibração. Entre eles encontram-se 

o de propagação de temperatura, o hidrostático e a validação de sensores. 

 

O teste hidrostático é feito através da pressurização da água e tem como finalidade a detecção 

de possíveis defeitos, falhas ou vazamentos quando a pressão é 20 bar. Isso garante o estado 

de integridade e capacidade de resistir às condições operacionais normais. 
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A validação de sensores foi feita por amostragem de temperatura. Inicialmente a temperatura 

é medida por um termômetro externo o qual realiza uma medida inicial que foi comparada 

com a medida realizada pelo sensor. Caso haja divergência, o sensor foi ajustado para a 

temperatura de referência. 

 

O teste de propagação de temperatura foi realizado através de termopares colocados ao longo 

do gerador de vapor. Quando foi adicionada temperatura no tampo inferior do gerador, o 

gradiente de temperatura foi encontrado, ou seja, o tempo que levará para temperatura se 

igualar desde o primeiro termopar até o último. 

 

Foi realizado o equacionamento para se encontrar medidas acerca do gerador de vapor. A 

espessura do tampo foi encontrada como 21,44 mm, já a espessura do casco cilíndrico é 3 

mm, essa diferença ocorre devido ao tampo ser plano e soldado ao casco. Abaixo se encontra 

a “Fig.4” mostrando o desenho gráfico do tampo e a “Fig. 5” mostrando o casco. 

 

 

 

Figura 4. Representação gráfica do tampo inferior do gerador de vapor. 

 

                                                                   

Figura 5. Representação gráfica do casco cilíndrico do gerador de vapor. 

 

Para a dissipação do calor dentro do gerador de vapor foram feitos tubos com pequenos furos. 

A “Fig. 6” ilustra esses tubos e onde se encontram. 
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Figura 6. Representação gráfica dos tubos de dissipação de calor fixados ao tampo 

inferior do gerador de vapor. 

 

Por meio dos resultados sobre dimensão do gerador, foi realizado o desenho gráfico do 

mesmo. A “Fig. 7” mostra o resultado final: 

 

 

Figura 7. Gerador de vapor montado. 
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