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RESUMO 

 
O projeto TERRA (Tecnologia de Reatores Rápidos Avançados) é um projeto conduzido pelo IEAv  e tem 

como objetivo desenvolver tecnologia para construir e projetar micro reatores com a finalidade de aquecer e 

alimentar eletricamente equipamentos de veículos espaciais, assim como para gerar energia em lugares isolados. 

Dentro do projeto TERRA há um subprojeto, cujo qual tem como objetivo construir um ciclo do tipo Rankine 

usando a turbina tipo Tesla.O Ciclo Térmico Rankine é um ciclo termodinâmico que converte calor em energia. 

Este ciclo ocorre em regime permanente, ou seja o ciclo é um circuito de malha fechada com realimentação 

contínua, o que garante ao processo um reaproveitamento da energia transformada nas diversas etapas do ciclo. 

Este ciclo será usado para movimentar uma turbina Tipo TESLA projetada para o sistema. O objetivo deste 

trabalho é criar ao sistema de controle e automação deste ciclo utilizando um sistema micro controlado com 

Arduino que realizará a coleta de sensores e atuará no sistema visando manter o equilíbrio do ciclo fazendo com 

que o mesmo se comporte de forma contínua e com a menor interferência de operação humana para 

manutenção. Os dados serão coletados e posteriormente tratados, onde se terá a visualização de todos os 

sensores e a situação dos atuadores envolvidos. O uso do Arduino garante ao sistema uma estabilidade e 

confiabilidade com um baixo custo de implementação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto TERRA (Tecnologia de Reatores Rápidos Avançados) é um projeto conduzido pelo 

IEAv e estratégico para o Comando da Aeronáutica. Ele tem como objetivo desenvolver 

tecnologia para construir e projetar microrreatores que tem como finalidade aquecer e 

alimentar eletricamente equipamentos de veículos espaciais, assim como para gerar energia 

em lugares isolados. Com o desenvolvimento do projeto, o Brasil estará no grupo dos países 

que possuem e utilizam a tecnologia nuclear no espaço. 
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1.1. Objetivo do projeto 

 

Dentro do projeto TERRA há um subprojeto, cujo qual tem como objetivo construir um ciclo 

do tipo Rankine usando a turbina tipo Tesla. 

No ciclo do tipo Rankine ocorrerá saída de vapor do gerador para a turbina tipo Tesla, haverá 

transferência de energia térmica, fazendo com que eixo da turbina rotacione, em seguida 

passará pela tubulação ate chegar ao primeiro condensador, dentro dele não haverá mudança 

de estado completa, desse modo, parte continuará gasosa e outra parte estará liquida. Essa 

mistura vai continuar o caminho através de um tubo, o qual terá em sua saída, uma caixa 

d’água, esta possui uma serpentina de cobre que servirá para resfriar a mistura de vapor e 

água. Novamente, o gás e o liquido passarão por um tubo ate chegar ao segundo condensador, 

em seguida o liquido irá para a bomba d’água. Nesse ponto o ciclo recomeça e a água retorna 

ao gerador de vapor. 

O objetivo principal deste trabalho é projetar um circuito que atenda a necessidade de 

controle e automação de um ciclo de Rankine, cuja principal função é acionar uma turbina do 

tipo Tesla onde se dará a conversão em energia cinética. 

Para se alcançar este objetivo será implementado um sistema controlado por um 

microcontrolador, um CI (Circuito Integrado) capaz de unificar várias entradas e fornecer a 

um sistema supervisório estes dados coletados alem de atuar em saídas, conforme 

processamento previamente programado. Nas entradas desse microcontrolador serão 

analisados os dados provenientes de sensores de pressão e temperatura oriundos das etapas do 

ciclo. Após processamento será exibido em um sistema desenvolvido em Labview acoplado 

as saídas deste microcontrolador os dados processados referente a essas medidas.  
 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
O Ciclo Rankine é o ciclo ideal para uma unidade motora simples a vapor. Basicamente é 

formado por: caldeira; turbina; condensador; e bomba [1]. Esta formação estabelece que este 

ciclo é tido como fechado, ao contrário de outros ciclos termodinâmicos como, por exemplo, 

o ciclo de Carnout, pois neste ciclo o fluído de trabalho sofre uma série de transformações 

durante o processo e retorna ao seu estado inicial [2]. 

 

Tal característica deste ciclo impele um perfeito processamento de cada etapa, pois a 

concretização da mesma é parte integrante do todo e interfere diretamente na próxima. O 

controle das grandezas envolvidas nas distintas etapas do processo garantirá a adequação do 

fluído, via automação, às condições necessárias ao funcionamento contínuo do processo.  

 

 
2.1. Ciclo Rankine 

 

 

O ciclo Rankine ideal para uma unidade motora simples é mostrado na Figura 1, que traz sua 

formação básica estabelecendo a teoria inicial deste modelo. 
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Figura 1 - Ciclo Rankine para máquinas a vapor. 

 

O gráfico de trabalho deste ciclo é mostrando na Figura 2, onde se observa a área de trabalho 

do ciclo. 

 
Figura 2 - Ciclo Rankine para máquinas a vapor. 

 

Sabe-se que algumas alterações de ordem prática e de melhoria teórica foram estabelecidas 

[3] para o funcionamento ideal juntamente com a turbina do tipo TESLA e esta será a 

máquina que realizará o trabalho neste ciclo, visto também, que é sobre ela que será aplicada 

a automação referida. 

 

O esquema da máquina a vapor desenvolvida é representada no Anexo I e estabelece os 

seguintes módulos:  

 

 Caldeira; 

 Turbina de Tesla; 

 Feixe de tubos de escape; 

 Condensador 01; 

 Condensador 02; 

 Bomba de alimentação do refluxo; 

 Caixa de Armazenagem de Água; 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

 Bomba de alimetação da caldeira; 

 Unidade queimadora; 

 

Para cada módulo será implantado um sensor adequado ou um atuador visando a 

coleta dos dados da etapa especificada, conforme tabela WE. 

 

 

Componente Tipo Característica principal 

Conjunto centelhador Atuador Atuar na ignição do fogareiro 

Motor de passo Atuador Atuar no controle da vazão do gás 

LM-35 Sensor Sensoriamento da temperatura 

Relé 5V Atuador Ligar as bombas e atuadores 

Sensor de Vibração Sensor Captar vibração da turbina 

Sensor de Temperatura para água DS18B20 Sensor Medir temperatura da agua  

Módulo Ponte H 2 Canais L298N Atuador Movimento motor de passo 

Válvula agulha Atuador Controle do gás 

Bomba Atuador  Controle da Água 

 

 

 
2.2. Sistema de coleta de dados 

 

 
2.2.1. Microcontrolador Arduino 

 

 

O processamento dos dados coletados neste projeto será realizado pelo microcontrolador 

Arduino em sua versão MEGA, que “é uma plataforma open source de computação física 

baseada em uma entrada simples/saída (I/O) a bordo e um ambiente de desenvolvimento que 

implementa a linguagem Processing” [4]. 

 

Essa dualidade de hardware e software permite o controle de entradas e saídas, onde se pode 

interligar sensores e atuadores que terão suas funções programadas pelo software nativo da 

plataforma [5].  

 

O software é gerado em uma IDE simples, desenvolvido em Java e baseado em Processing e 

na linguagem Wiring, basicamente a linguagem C [6]. Na versão que está sendo usada neste 

projeto, a placa do hardware é uma prototipagem construída para ser usada de forma genérica 

e possui basicamente um cristal oscilador de 16MHZ que é responsável pelo clock (pulso de 

sincronia) do processador da Atmel AVR, o Atemega 2560. Há também nesta placa um 

conversor serial USB que é responsável pela comunicação da placa Arduino e do 

computador. Através desta porta são enviados todos os programas e comandos necessários 

para o controle exercido pelo Arduino.  

 

 

Tabela 1 - Tabela de componentes usados no projeto 
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2.2.2. Sensores 

 

 

Neste trabalho será usado dois tipos de sensores, sendo um de pressão e outro de temperatura.  

O uso do sensor de temperatura terá uma variação de acordo com o local a ser coletada a 

informação, porem a tecnologia usada será única, a de sensor semicondutor em estado sólido. 

 

 
2.2.2.1. Sensor digital de temperatura 

 

 

Neste projeto os sensores usados serão termômetros de estado sólido, sensor piezoelétrico de 

vibração e sensores magnéticos de contato.  “Os termômetros de estado sólido consistem 

basicamente em um sensor capaz de converter temperatura em um sinal elétrico 

proporcional” [7]. O principal componente usado para este fim é o silício, um material 

semicondutor industrializado sob a forma do diodo de silício. 

 

 
2.2.2.2. Sensor de Vibração 

 

 

Responsável pela captação da vibração na turbina. O sensor usado será do tipo piezoelétrico, 

que possui como característica a tensão de alimentação de 5V e leitura analógica. 

 

 

 
2.2.3. Atuadores  

 

 
2.2.3.1. Centelhador 

 

Centelhadores são dispositivos capazaes de produzir uma centelha a partir de um comando, 

seu uso é comum em equipamento domésticos como fogões para dar início a combustão do 

gas GLP. 

 

Basicamente um centelhador gera um arco voltaico ou, também conhecido por arco elátrico, 

em dois pontos onde se possui um diferencial de alta tensão. Este arco resultante de uma 

ruptura dielétrica do ar produz uma descarga de plasma, similar a uma fagulha instantânea, 

que por possuir uma alta temperatura, é responsável pelo início da combustão do gás GLP 

que sai pela boca do queimador.  

 
2.2.3.2. Relé de acionamento. 

 

Um dispositivo eletromecânico que efetua a comutação (abertura e fechamento) de seus 

contatos, quando sua bobina é excitada [8]. Pode-se usá-lo na saída de um circuito eletrônico 

de baixa potência que excitará a bobina e controlará um circuito com uma potência maior, 

isolando assim os dois circuitos por um meio eletromecânico. É constituído basicamente de 

um circuito magnético, uma bobina e contatos. A disposição destes contatos podem assumir 

configurações diferentes, dependendo de cada modelo de relé, assim como sua potência 

também.  
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2.2.3.3. Motor de passo 

 

O motor a ser usado nesta montagem é o Motor de Passo Unipolar/Bipolar com as principais 

características: 

 Torque: 9,9 kgf/cm;  

 6 fios; 

 Corrente por fase 2ª; 

 Resistencia 2 Ohms; 

 Tensão 9 Volts; 

 Passos por volta 200; 

 Passo: 1,8º; 

 Precisão do passo: +/-5%; 

 Elevação de Temperatura: 80ºC; 

 Faixa de temperatura ambiente: -20ºC a 50ºC; 

 Resistência de Isolamento: 100MΩ Min., 500 VDC; 

 Força dielétrica: 500 VAC por 1 min; 

 Peso: 675g; 

 Tipo de eixo: redondo; 

 Fabricante: Minebea. 

Dimensões: 

 Carcaça: 56,4 x 56,4 x 54,7 mm aprox.; 

 Comprimento do Eixo: 23,8 mm; 

 Diâmetro do Eixo: 6,44mm. 

 

As principais características deste motor são: 

 Torque: 9,9 kgf/cm;  

 6 fios; 

 Corrente por fase 2ª; 

 Resistencia 2 Ohms; 

 Tensão 9 Volts; 

 Passos por volta 200; 

 Passo: 1,8º; 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

 Precisão do passo: +/-5%; 

 Elevação de Temperatura: 80ºC; 

 Faixa de temperatura ambiente: -20ºC a 50ºC; 

 Resistência de Isolamento: 100MΩ Min., 500 VDC; 

 Força dielétrica: 500 VAC por 1 min; 

 Peso: 675g; 

 Tipo de eixo: redondo; 

 Fabricante: Minebea. 

Dimensões: 

 Carcaça: 56,4 x 56,4 x 54,7 mm aprox.; 

 Comprimento do Eixo: 23,8 mm; 

 Diâmetro do Eixo: 6,44mm. 

 

 
2.2.3.4. Motor de passo 

 

 

Para controle do motor será usado um circuito de controle em um sistema de ponte H. Este 

circuito de controle baseia-se no controle por pulsos PWM, que é compatível com as saídas 

do Arduino. A base do circuito é um CI L298N, embarcado em uma placa prototipada, que é 

o controlador de potência do motor. 

 

O CI recebe um sinal pulsado em uma entrada e repassa às suas saídas esse sinal amplificado. 

Isso garante que o controle seja feito por uma tensão e corrente pequena, que no caso é 

compatível com o Arduino e repassada na mesma proporção de frequência e sinal para as 

bobinas dos motores. 

 

 

2.3. Sistema 

 

Para a montagem dos sistemas de sensores de temperatura LM35 e DS18B20 foram 

desenvolvidos códigos bases onde se explanou de forma que se possa implementá-los como 

um sistema integrado.  Neste trabalho não serão aferidos os sensores para validar sua precisão 

diante do sistema e sua correspondência às medições dos fabricantes [9, 10], porém notou-se 

que todos os sensores responderam de acordo com as especificações dos manuais e os 

códigos programados em C permitiram o seu funcionamento adequado.   

 

As saídas destes sensores estão sendo enviadas diretamente à porta serial do computador de 

controle ligado ao Arduino e podem ser visualizadas por um leitor de porta serial. 

A implementação física dos sensores ao sistema desenvolvido deve ser analisada de forma a 

manter as características dos sensores e permitir a aferição e validação dos dados colhidos. 
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Os atuadores envolvidos como os relés possuem acionamento direto e respondem ao 

comando estabelecido no programa e repassado pelo Arduino de forma imediata , porem 

ressalva-se que estes componentes são eletromecânicos e por isto possuem um limite de 

acionamento dos seus contatos [11] e devem ser respeitados e não se tenha uma falha no 

sistema de controle.  

 

O motor de passo usado no sistema deve ter um perfeito encaixe para que possa girar a 

válvula livremente e permitir assim o fluxo de gás. Neste trabalho foi feito testes com o 

motor permitindo que ele obedecesse ao giro necessário e segundo a codificação apresentada 

porem o ajuste de ângulo de fechamento em relação a válvula deve  ser obedecido, ou seja, 

inicio do giro do motor deve corresponder a válvula fechada, quando se der o inicio do giro a 

válvula irá se abrir. Foi estabelecido na codificação apresentada neste trabalho um limite de 

abertura de 80% da válvula o que permite uma margem de segurança para a abertura total. 

Para se ter essa margem de segurança no fechamento total pode-se ajustar o motor a 

permanecer girando dois ou três passos, o que corresponde a 3,6º e 4,8º graus 

respectivamente para que o torque do motor possa fechá-la completamente tendo uma 

margem de segurança. Este procedimento é recomendado após um tempo de uso da válvula, 

que pode apresentar folgas mecânicas em seu fechamento. Salienta-se contudo, a necessidade 

e recomenda-se que seja observado com rigor a qualidade da válvula a ser adquirida para este 

fim. 

 

Foram observados durante a programação dos códigos, que os mesmos estão dentro da 

capacidade do Arduino escolhido, no que se refere ao uso de memória, não ultrapassando a 

60% do seu uso. Contudo adverte-se que se mantenha uma margem de uso menor que 80%. 

Este máximo recomendado pode ser atingido durante o processo de implantação deste 

sistema e caso isto ocorra deve-se pensar no uso de dois ou mais Arduinos, para que se tenha 

garantia de que o microcontrolador não vá exceder o uso da memória com os dados coletados 

e o programa inserido. 
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Figura 3 - Diagrama geral do circuito 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

 

3. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho procurou explanar a montagem sugerida de um sistema de coleta de 

dados com sensores diversos e o controle de atuadores em um ciclo fechado com um micro 

controlador Arduino, que se apresentou como alternativa para os métodos tradicionais  

automação e controle com o PLC’s e Coletores de Dados comerciais [12]. 

 

A idéia de formatar um sistema de controle baseado em micro controladores permite que se 

tenha uma maior autonomia sobre os sensores e atuadores do sistema e com isso interagir de 

forma a se obter resultados adequados ao proposito do sistema. Certamente que sistemas 

comerciais e tradicionais de automação permitem tais interações, contudo estas interferências 

possuem , geralmente, um custo adicional, seja de equipamento, hardware ou mão de obra 

especializada para operar esta interação. 

 

Colocar um micro controlador como o Arduino no cerne de um processo de automação como 

o sugerido neste trabalho para um sistema altamente complexo como o proposto reflete a 

possibilidade de se usar este sistema em outros procedimentos e sistemas menores ou de igual 

complexidade, tendo assim uma alternativa tecnológica de controle e automação de sistemas.   

 

Certamente que o uso deste tipo de solução, sugerida neste trabalho, agregou o uso de várias 

ciências e técnicas como a computação, eletrônica, robótica e indiscutivelmente a capacidade 

inventiva cobrada pelos orientadores do projeto. 

 

Este trabalho é o inicio de um processo no qual deverá ser continuado e implantado no ciclo 

proposto, as sugestões feitas dos sensores e seu uso bem como de todos os atuadores, devem 

ser validades experimentalmente , os valores medidos devem ser confrontados com médias 

coletadas, com valores coletados e com os valores sugeridos pelos fabricantes dos sensores e 

atuadores. 

 

Sugere-se todavia, que este trabalho possa ser inicio para um processo de controle onde se 

tenha na saída um ambiente gráfico elaborado por um software adequado, o qual pode-se 

sugerir o LabView , que possui recursos para atender a este fim. 
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