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RESUMO 
 
Sistemas de visualização de escoamento é uma ferramenta usada na ciência e na indústria para caracterização 
de projetos que operem com escoamento. O trabalho que aqui se , traz o projeto e construção de um sistema de 
visualização de escoamento para turbinas passivas utilizadas em microrreatores rápidos avançados. Através do 
sistema montado foram geradas imagens onde é possível ver o escoamento supersônico e transônico através 
dos discos da turbina. Foi montado uma bancada de testes a fim de gerar imagens do interior da turbina onde o 
escoamento é supersônico permitindo realizar o estudo do comportamento da camada limite entre discos. É 
necessário  caracterizar a camada limite desse tipo de turbina pois seu funcionamento ocorre na transferência 
de energia cinética entre o fluido e os discos. As imagens geradas, bem como suas análises são apresentadas 
como resultado nesse trabalho. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A divisão de Energia Nuclear (ENU) do Instituto de Estudos Avançados (IEAv) vem 
desenvolvendo uma projeto denominado TERRA – Tecnologia de Reatores Rápidos 
Avançados [1]. Esse projeto tem como objetivo principal projetar e construir microrretores 
rápidos avançados, afim de suprir as necessidades energéticas de equipamentos de veículos 
espaciais, como geração de calor e energia elétrica. Como consequência, esse projeto atinge 
também a esfera do desenvolvimento de propulsão nuclear [2], como sendo uma opção para 
essa finalidade. 
 
Os objetivos específicos de curto prazo do projeto TERRA são enunciados da seguinte forma: 
(Guimarães et al, 2007) 
 
1. Desenvolver e construir um circuito térmico a gás, do tipo Brayton, a fim de avaliar a 
tecnologia de ciclos térmicos para a conversão de calor em energia elétrica, extração de calor 
da fonte quente, rejeição de calor para fonte fria e processos de controle, com a finalidade de 
gerar energia elétrica para sistemas espaciais. 
 
2. Identificar por análise computacional os tipos de combustíveis nucleares, enriquecimentos 
e formas geométricas de núcleos de microrreatores rápidos de interesse, especificando 
materiais e suas propriedades de interesse. 
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3. Identificar as necessidades de P&D de um sistema de geração elétrica baseado em um 
microrreator rápido visando dominar e nacionalizar todo o processo de desenvolvimento, 
identificando tecnologias de potencial uso na aplicação espacial. 
  
4. Construir sistemas de tubos de calor a fim de avaliar o seu desempenho em função da 
tecnologia usada e de seus arranjos, como sistema passivo de extração de calor do núcleo e na 
aplicação na rejeição de calor residual.  
 
5. Acoplar ao ciclo térmico Brayton um arranjo de tubos de calor, convenientemente 
adaptados para compreender seu desempenho e limitações da tecnologia.  
 
O projeto de sistema de visualização de escoamento, que é o que esse trabalho discute, está 
inserido no terceiro item dos objetivos acima. E como parte das necessidades de pesquisa e 
desenvolvimento do projeto TERRA está o desenvolvimento de novos modelos de turbinas 
que operem nesse ciclo tendo como fonte térmica o microrreator. Mais especificamente, está 
sendo desenvolvida variações de turbinas de Tesla, que são turbinas passivas e de impulsão. 
Esses novos modelos estudados precisam de alguns instrumentos de medição específicos, 
como um sistema de visualização de escoamento para o estudo dos bocais. Trabalhos futuros 
com CFD irão aprimorar os resultados aqui discutidos.  
 
O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema de visualização de escoamento com área 
de seção de teste adequados a esse tipo de turbinas.  
 
 
1.1. Turbina Passiva Multi Fluidos  
 
Uma Turbina Passiva Multi Fluidos caracteriza-se por ser uma turbina sem lâminas que retira 
energia de fluidos através das ações viscosas que ocorrem entre as paredes de discos e o 
fluido. Na figura 1 observa-se um esquemático do modelo original feito por Tesla [3]. O 
fluido entra pelos bocais de entrada, passam através dos discos depositando parte de sua 
energia cinética. Além do furo central existente no disco para que se possa fixar no eixo, 
existem outros furos próximos ao centro que permitem a passagem do fluido de baixa 
energia. Esse fluido escoa para fora da turbina pelas aberturas laterais da turbina. A energia 
que o fluido transferiu para os discos é direcionada para o eixo gerando potência útil. No 
modelo original de Tesla, a turbina podia trabalhar em dois sentidos, horário e anti-horário, 
devido a inserção de um bocal a mais para a entrada do fluido. Caso a rotação tenha de ser 
anti-horária fecha-se o bocal da direita (da imagem a baixo) interrompendo o fluxo. Com isso 
o fluido entra somente pela entrada da esquerda gerando uma rotação anti-horária. O inverso 
ocorre quando se interrompe a entrada da esquerda e libera da direita. 
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Figura 1. Esquemático do modelo original da turbina de Tesla. 

 
 

1.2. Sistema de Visualização de Escoamento  
 
Na área de pesquisa e desenvolvimento utiliza-se diversas técnicas de visualização de 
escoamento. Para esse trabalho iremos focar em duas, sendo elas o Shadowgraph e Schlieren 
[4]. Sendo ambos sistemas que se utilizam da difração da luz em meios com diferentes tipos 
de massa específica. 
 
 Na figura 2 vemos um esquemático do funcionamento do Shadowgraph. Uma fonte de luz 
emite raios que passam por um fluido cuja massa específica é diferente do meio onde se 
encontra, esses raios sofrem difração e ao atingir o anteparo forma uma escala diferenciada 
da sombra que era suposta a ser observada. Esse fenômeno é possível ser observado 
ocorrendo na natureza, como por exemplo em um dia quente de sol, ao olhar para o teto de 
um carro, observa-se uma difração da luz próxima a superfície. E, ainda, observando a sua 
sombra, veremos uma imagem "esfumaçada" logo após a superfície. 
 

 
Figura 2. Esquemático Shadowgraph. 

 
 

O princípio de funcionamento do Schlieren ao se comparado ao Schadowgraph é 
praticamente o mesmo. O que muda é a introdução de um componente responsável por 
melhorar o contraste da imagem gerada. Na figura 3 observa-se um esquemático de um 
sistema de visualização Schilieren convencional. Nota-se que existe um conjunto de espelhos, 
dois planos e dois côncavos, uma fonte de luz, uma faca e um anteparo, esse último pode ser 
substituído por uma câmera. Os raios de luz são emitidos de forma radial, ao se refletir no 
primeiro espelho, que é côncavo, os raios são colimados e caminham até o segundo espelho, 
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que é plano. O espelho paralelo encontra-se inclinado em um ângulo tal que faça com que o 
feixe de luz colimada encontre o terceiro espelho que também é plano. Entre os espelhos 
planos está localizada a seção de testes, o fato do feixe está colimado aumenta a sensibilidade 
do sistema de visualização, uma vez que uma pequena alteração do meio será suficiente para 
que haja a difração de alguns raios de luz. Após o terceiro espelho o feixe caminha até o 
quarto e último espelho, sendo esse outro espelho côncavo. Esse espelho côncavo está 
disposto inclinado em um ângulo tal que direcione o feixe de luz a convergir em um ponto 
específico. Nesse ponto é posto uma "faca" que é um anteparo que bloqueia parcialmente o 
feixe de luz, a sua posição em frente ao feixe de luz é responsável pelo contraste da imagem 
formada posteriormente. Após o feixe passar pela "faca" ele caminha até um anteparo que 
será responsável por formar uma imagem sombreada do que está ocorrendo na seção de 
testes. Esse anteparo pode ser substituído por uma câmera que irá fornecer uma imagem real 
do objeto que se encontra na seção de testes, e irá apresentar as imagens distorcidas sob 
influência da diferença de massa específica entre os meios. 
 

 
Figura 3. Esquemático do funcionamento do Schlieren. 

 
  
 
 
 

2. SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO DESENVOLVIDO 
 
 

Visando desenvolver um sistema de visualização mais simplificado, se utilizou de apenas um 
espelho côncavo. Com isso os raios de luz não iriam estar paralelos na seção de teste, 
ocasionando assim algumas perturbações na imagem obtida no anteparado. Visando diminuir 
esse efeito, a fonte de luz foi disposta a 15 metros de distância da seção de testes como visto 
na figura 4. 
 
O feixe de luz ao sair da fonte de luz caminha até o espelho côncavo, esse feixe tem seus 
raios dispostos radialmente. Antes de encontrar o espelho côncavo, o feixe de luz atravessa a 
seção de testes. O espelho encontra-se disposto a um ângulo tal a convergir o feixe em um 
ponto específico, sendo esse o ponto focal do espelho (1,2 m). No ponto focal é introduzido a 
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"faca", e então o feixe é projetado em um anteparo. Esse anteparo foi construído sob a forma 
de uma câmara escura visando minimizar efeitos de outras fontes de luz presente no 
laboratório.  
 

 
Figura 4. Esquemático do sistema de visualização desenvolvido. 

 
 

Na figura 5 observa-se uma foto do sistema desenvolvido. Na parte (a) da Figura 5 observa-se 
ao fundo a fonte de luz e no centro da imagem os orifícios presentes na parede da "caixa 
preta" (câmara escura) que é por onde entra o feixe de luz após passar pela faca e onde é 
captada as imagens geradas no interior da câmara, esses detalhes serão discutidos 
posteriormente nesse trabalho. Na parte (b) da Figura 5 observa-se no canto superior direito 
da imagem o espelho côncavo fixado.  

 

 
(a)                       (b) 

Figura 5. Fotos do sistema de visualização desenvolvido. 
 

 
A figura 6 trata-se de uma foto que mostra com detalhes como foi feito o uso da faca no 
sistema de visualização. Foi utilizada uma lâmina de estilete como "faca" essa lâmina foi 
fixada na parede da câmera escura, onde se localiza o orifício de entrada do feixe de luz para 
o interior da câmara. Essa lâmina foi revestida por uma tinta preto fosca com o intuito de 
minimizar efeitos de reflexão que poderiam surgir em função do metal da lâmina. O 
posicionamento dessa "faca" é feito manualmente e é responsável pelo ajuste do contraste da 
imagem gerada no anteparo. 
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Figura 6. Foto do posicionamento da faca na câmara escura. 

 
Para ter acesso visual ao interior da câmera escura, foi feito um orifício de 70 mm de 
diâmetro para que uma câmera pudesse captar as imagens. Esse orifício é visto na foto 
presente na figura 7. É possível observar na imagem o interior da câmara escura. A imagem 
que se vê após o orifício é a imagem de background gerada pelo sistema de visualização. Na 
base da imagem é visto a parte superior do tripé onde é fixado a câmera. A câmera foi 
suprimida da imagem para que pudéssemos ter acesso visual ao interior da câmara escura.  
 

 
Figura 7. Foto do orifício de acesso visual ao interior da câmara escura. 

 
 

2.1. Descrição técnica dos materiais utilizados 
 
Para a fonte de luz foi utilizado uma lâmpada de 600W que foi reaproveitada de um antigo 
projetor de slides. Essa lâmpada tem a característica de ser pequena, seu bulbo tem 
aproximadamente 2cm de diâmetro. Esse fator colabora com em deixar o ponto focal mais 
próximo de um ponto físico.  
 
O espelho côncavo usado tem 25,4 cm de diâmetro (10 polegadas) e uma distância focal de 
1,2 m de distância. Esse espelho foi fabricado com filme de prata que obtém em torno de 
96% de reflexibilidade. 
 
O anteparo é um papel fotográfico branco fosco, com gramatura de 180 g/m2. 
 
A câmera usada para captação das imagens é uma Canon SX 40. 
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3. RESULTADOS 
 
A seguir serão apresentados e discutidos algumas imagens obtidas com o sistema de 
visualização. Lembrando que o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento do sistema de 
visualização, detalhes sobre o projeto dos corpos ensaiados serão levados em consideração 
apenas para discutirmos a qualidade das imagens. 
 
Para testar o funcionamento do sistema de visualização foi instalado um bocal de ar 
comprimido logo acima da câmara escura, estabelecendo ali a seção de testes. A pressão do 
ar comprimido foi mantida em 700 kPa, a temperatura do laboratório foi verificada e estava 
em 22°C com uma umidade relativa em 53%. Um bocal divergente com seção de saída de 
1x10-4 m2 foi instalado na seção de teste. O ar comprimido foi acionado e a imagem gerada é 
a que segue na figura 8. O ar comprimido foi liberado para a atmosfera, as ondas de choque e 
expansão se propagaram por aproximadamente  7,5 cm.  
 

 
Figura 8. Imagem para um escoamento de 700 kPa de pressão de entrada. 

 
 
Após o teste bem sucedido sem objetos na seção de testes, foi introduzido a parte rotante de 
uma turbina de tesla desenvolvida no IEAv [5]. Como pode ser visto na figura 9, a presença 
de um corpo na seção de testes causam perturbação no escoamento. Essas imagens auxiliam 
na compreensão e no projeto de novos discos para a turbina, uma vez que esse tipo de turbina 
de utiliza das ações viscosas entre fluido e disco. As imagens geradas identificam o local de 
descolamento e recolamento de camadas limites. O conhecimento desses locais é importante 
para o projeto de discos de turbinas de Tesla, pois essas regiões irão determinar a quantidade 
de discos, espaçamento entre eles, e a área útil total onde ocorre a tranasferência de momento 
entre disco e fluido. 
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Figura 9. Ondas de choque se formando através dos discos. 

 
 
 
Para uma determinação aproximada do escoamento através do disco, foi fixado na seção de 
testes um único disco, como visto na Figura 10. O fluxo de ar ao colidir com o disco forma 
uma onda de choque a montante do disco. Para a obtenção dessa imagem foi estabelecido 
uma pressão de entrada de 500 kPa. As condições de temperatura e umidade são as mesmas 
citadas anteriormente.   
 

 
Figura 10. Escoamento através de um disco 

 
A través da equação 1 [6] podemos calcular a velocidade do escoamento. 

 

sin
svv
θ

= .                                                                    (1) 

 
onde vs é a velocidade do som (~340 m/s) e θ é o ângulo formado entre  a face do disco e a 
frente da onda de choque. 
 
Para um exemplo como o da imagem, θ = 69º tem-se uma velocidade de 364,2 m/s. 
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4. CONCLUSÕES  
 
Foram apresentados nesse trabalho o desenvolvimento de um método de visualização de 
escoamento baseado nos sistemas Shadowgraph e Schlieren focado a estudos em turbinas 
sem lâminas. Como resultado desse trabalho, a equipe da divisão de Energia Nuclear do IEAv 
agora conta com mais uma ferramenta que irá auxiliar na compreensão da natureza do 
funcionamento das turbinas sem lâminas, bem como no auxilio do projetos de modelos ainda 
inéditos no meio científico.  
 
Um novo modelo de turbina está sendo melhorado utilizando a ferramenta desenvolvida e 
apresentada nesse trabalho. Esse novo modelo foi patenteado [7] pela equipe da Divisão de 
Energia Nuclear do IEAv e se encontra em fase de melhorias.   
 
Como trabalhos futuros um sistema com quatro espelhos, como apresentado na introdução 
desse trabalho, será construído. O sistema de quatro espelhos, compostos por dois côncavos e 
dois planos, garante que o fluxo luminoso seja paralelo (colimado) na seção de testes o que 
irá melhorar significativamente a nitidez das imagens geradas. 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
Agradecemos ao Instituto de Estudos Avançados pelo apoio de infraestrutura fornecido, ao 
Comando da Aeronáutica pela bolsa de Iniciação Científica e a Universidade Paulista Unip 
pelos ensinamentos atribuídos. 
 

REFERÊNCIAS 
 
1.  GUIMARÃES, L.N.F., NASCIMENTO, J.A., BORGES, E.M., CALDEIRA, A.D.; DIAS, 

A.F., Atividades da ENU na área de tecnologia nuclear avançada: previsão de recursos 
necessários para a primeira fase do projeto TERRA, IEAv-ENU/012/2007, 2007, São 
José dos Campos, SP, Brasil. 

2. HOUTS, M.G.; BOROWSKI, S.K.; GEORGE, J.A.; KIM, T.; EMRICH, W.J.; 
HICKMAN, R.R.; BROADWAY, J.W.; GERRISH, H.P.; ADAMS, R.B. Nuclear 
Thermal Propulsion for Advanced Space Exploration, NASA Marshall Sppace Flight 
Center, MSFC, AL 35812, NASA Glenn Research Center, Cleveland OH, 44135, NASA 
Johnson Space Center, Houston, TX, 77058. 

3.   Tesla, N., “Turbine” Estados Unidos Patente nº. 1061206, 6 Maio, 1913. 
4. Davidhazy, Andrew, "Introduction to shadowgraph and schlieren imaging" (2006). 

Acessado em http://scholarworks.rit.edu/article/478 
5.  PLACCO, G. M., "Construção e Análise de uma Turbina de Tesla a Vapor", Trabalho de 

Conclusão de Curso, Fatesf, Jacareí, 2012.  
6.  POTTER, M.C.; SCOTT, E.P. Ciências térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluídos e 

transmissão de calor. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
7. PLACCO, G. M. "Trubina Passiva Multi Fluidos", Patente nº BR 10 2013 026213-7 A2, 

2013. 


