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“ Vencer a si próprio é a maior das 
vitórias.” 

(Platão) 

 



 

 

     RESUMO 

A forma de geração de energia elétrica mais empregada no Brasil é a composta 
pelo grupo turbina-gerador, e a maior fonte nacional de energia ainda é a hídrica, e 
projeções indicam que esse cenário pouco irá se alterar nos próximos anos. Dessa 
forma é imprescindível o estudo de funcionamento de uma Central Hidrelétrica para 
capacitação e formação de profissionais da área. O intuito desse trabalho é o 
acoplamento de um Gerador Síncrono em uma Turbina Kaplan presente no 
Laboratório de Termo Fluidos da FGA, para geração de energia elétrica e 
simulação de uma MCH. A Turbina utilizada para quedas baixas, é responsável por 
retirar energia do fluido e transformá-la em energia mecânica, transferida para o 
eixo do Gerador por meio do acoplamento. Para isso foi necessário realizar o 
reconhecimento da bancada do Laboratório, um estudo sobre a Turbina em 
questão, o cálculo das perdas associadas ao processo, uma simulação 
computacional do projeto. Desse modo, foi possível obter a potência hidráulica e a 
potência no eixo da Turbina Kaplan, disponível para o Gerador. As próximas etapas 
previstas para esse trabalho são, principalmente, a montagem do acoplamento e a 
realização de testes. 

 

Palavras-chave:  Turbina Kaplan. Gerador Síncrono. Acoplamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The way of electricity generation more used in Brazil is made of tubine-generator 
set, and the biggest national source of energy is still the hydraulic, and projections 
shows that this scenario little will change in the next years. Thus it is essential to 
study the operation of a Hydroelectric Power Plant for capacity building and 
development of professionals of the area. The purpose of this work is the coupling 
of a Synchronous Generator in a Kaplan Turbine present in the Thermal Fluid 
Laboratory of FGA, for generation of electric energy and simulation of a Mini 
Hydroelectric Power Plant. The Turbine used for low falls, is responsible for 
removing energy from the fluid and transform it into mechanical energy, transferred 
to the generator axis through the coupling. This required the recognition of the 
laboratory bench, a study of the Turbine employed, the calculation of the losses 
associated to the process, a computer simulation project. This way, it was possible 
to obtain the hydraulic power and the Kaplan turbine axis power, available for the 
Generator. The next steps expected for this work are, mostly, the coupling assembly 
and testing. 

 

Keywords: Kaplan Turbine. Synchronous Generator. Coupling. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 O conhecimento de teorias e leis da Engenharia precisa de alguma maneira, 

ser demonstrado na prática. Esta demonstração permite que o conhecimento 

teórico aprendido em sala de aula se aproxime da realidade, no sentido de poder 

aplicá-lo na engenharia de campo. 

 Deste modo, atividades práticas em laboratório aproximam o aluno de uma 

situação semelhante àquela que ocorre na realidade e por isso é importante o 

contato com experimentos laboratoriais que tragam o ensino de engenharia mais 

próximo da realidade profissional. Ligar este parágrafo com o parágrafo seguinte. 

 Segundo dados da ANEEL, mais de 60% dos empreendimentos geradores 

de energia no Brasil são Usinas Hidrelétricas e mais de 60% dos 

empreendimentos nacionais geradores de energia em construção são também 

Usinas Hidrelétricas, o que mostra a predominância desse tipo de geração de 

energia mesmo com a disponibilidade de outras fontes.  

A forma de geração distribuída mais empregada no Brasil é composta por 

turbo-geradores. O gerador é uma máquina transformadora de energia mecânica, 

que quando conectada de forma adequada a um dispositivo rotativo, neste caso o 

eixo da Turbina Kaplan, é capaz de gerar energia elétrica. Essa conexão é feita 

por meio de um dispositivo de junção das duas máquinas, transferindo torque e 

rotação de um para o outro. Por isso, o seu acoplamento é imprescindível para o 

sucesso e conclusão desse projeto. 

 O laboratório de Termo Fluidos da FGA tem uma bancada de Turbina 

Kaplan, que possibilita o ensaio de modelos de turbinas hidráulicas em escala 

reduzida. Esta bancada possui potencial de se tornar uma unidade hidrelétrica 

didática, onde o processo de conversão de energia desde o escoamento fluido até 

a saída do gerador possa ser mapeado e estudado. 

  

1.2 OBJETIVOS GERAIS 

O presente trabalho tem como intuito realizar o acoplamento de um gerador 

síncrono na turbina Kaplan, tornando possível, a geração de energia elétrica a 

partir do funcionamento da Turbina no Laboratório de Termofluidos da FGA. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudo de conhecimento da bancada; 

• Dimensionar e estimar o acoplamento do gerador síncrono na turbina 

Kaplan; 

• Simulação do acoplamento em CAD; 

• Calcular as perdas associadas; 

• Cálculo das potências; 

• Orçamento do projeto. 

 1.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Beluco (1994), realizou uma dissertação sobre a viabilidade de reduzir 

custos de implantação de Micro Centrais Hidrelétricas (mCH), empregando 

equipamentos de mercado como alternativa. Caracterizou as opções atualmente 

disponíveis e posteriormente apresentou soluções que diminuem até 80% dos 

custos de investimento.  

 

 Costa (2003) descreveu as três principais turbinas hidráulicas utilizadas na 

geração de energia elétrica; Pelton, Francis e Kaplan. As três aproveitam a 

energia armazenada em um reservatório de água localizado em um nível mais 

elevado do que a turbina. 

 

 Alves et al. (2008), analisaram a viabilidade técnica e econômica de turbinas 

nacionais para mCH para regiões não atendidas por energia elétrica, levando em 

consideração o potencial hídrico da região. O estudo mostrou que a mCH gera 

uma potência que atende às necessidades locais, melhorando a qualidade de 

vida daqueles beneficiados. 

 

 Freitas et al. (2005) apresentaram uma comparação entre máquinas e de 

indução para uso de sistema de geração distribuída. Através de simulações os 

resultados mostram que os geradores síncronos controlados por tensão levam a um 

melhor desempenho da rede e permite que a capacidade máxima permissível de 

geração distribuída seja mais elevada. 
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 Faria (2011) realizou um estudo de prospecção de PCH’s para situações 

favoráveis e desfavoráveis à implantação de pequenas usinas, baseado em 

critérios técnicos, econômicos e socioambientais. Organizando uma série de 

metodologias de engenharia para propor uma sequência lógica de etapas para 

avaliação preliminar, locais para instalação de PCH’s, estruturada a partir de 

ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas que permitem relacionar e 

cruzar informações georreferenciadas, facilitando a organização e as análises 

necessárias. Como resultado é possível a construção de um panaroma 

abrangente dos principais aspectos que afetam o custo e o benefício de 

implantação das PCH’s. 

 

 Oliveira (2014) avaliou experimentalmente em modelo reduzido, o 

funcionamento da Turbina Indalma que estava instalada no laboratório de Termo 

Fluidos da Faculdade UnB-Gama, para caracterizar o funcionamento da turbina 

com o tubo e sem o tubo de sucção reto cilíndrico. E conclui que o seu 

rendimento não se altera significativamente e pôde considerar que a turbina tem 

um potencial de utilização abrangente.  

 

 Tavares (2014) propõe a utilização da Turbina Indalma para geração de 

energia elétrica em pequenos municípios não atendidos. Fez-se o estudo dessa 

turbina com três formatos de difusores diferentes, e obteve as suas respectivas 

eficiências. Nesse caso o difusor que apresentou melhores resultados foi o 

cilíndrico/tronco-cônico. 

 

 Rocha (2015) tem o projeto de adaptar a Turbina Kaplan na bancada de 

ensaios do Laboratório de Termo Fluidos da FGA para permitir ensaios 

experimentais para as disciplinas ali ministradas. Na segunda parte deste 

trabalho, está previsto um cronograma da instalação da Turbina e realização de 

testes na bancada. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 MÁQUINAS DE FLUXO 

 As Máquinas de fluxo são um tipo de máquina de fluido. São transformadoras 

de energia, sendo o meio operante um fluido com energia cinética ou potencial, que 

interage com um elemento rotativo da máquina gerando energia mecânica (Henn, 

2006). 

As máquinas de fluxo podem ser classificadas de acordo com três seguintes 

classificações, de acordo com Henn (2006): segundo a conversão da direção de 

energia, segundo as formas dos canais entre as pás do rotor e segundo a trajetória 

do fluido no rotor. Sendo que segundo a direção da conversão da direção de energia 

podemos ainda dividi-las em motoras e geradoras. 

2.2 TURBINAS HIDRÁULICAS 
As turbinas hidráulicas são bons exemplos de máquinas de fluxo motoras, 

pois estas retiram energia do fluido e transformam em trabalho mecânico, 

enquanto as geradoras transmitem energia ao fluido (Henn, 2006). 

Segundo a trajetória do fluido no rotor, essas turbinas podem ainda se dividir 

em axiais e radiais(ou centrífugas); sendo que as primeiras são assim 

classificadas pois o fluido escoa através do rotor em direção paralela ao eixo do 

mesmo, e nas turbinas de tipo radial, o fluido escoa de forma perpendicular ao 

eixo do rotor (Henn, 2006). 

Ingram (2009) afirma que dentre as turbinas hidráulicas, as principais e as 

mais usuais são;Turbina do tipo Roda Pelton, Turbina Francis e Turbina Kaplan. 

Nesse trabalho será dado um maior foco à Turbina Kaplan, pois este é o tipo de 

turbina utilizada neste projeto, e por isso existe um interesse maior em dar mais 

detalhamento à essa máquina. 

 A Turbina do tipo Kaplan é usualmente utilizada para baixas instalações, até 

60 m, mas com grande volume de água. É considerada uma turbina de reação 

como a Francis; e diferentemente da Pelton, que é considerada de impulso. Ela 

emprega a velocidade e a pressão da água para acionar o eixo (Costa, 2003). 

 A Turbina Kaplan é composta basicamente de distribuidor, pás ou diretrizes, 

rotor, tubo de sucção e caixa espiral. 
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Figura 1. Configuração da Turbina Kaplan (Rocha, 2015). 

 

 De acordo com Costa: 

A vantagem da turbina do tipo hélice com pás ajustáveis, desenvolvida por 

Kaplan em 1919, é o alto rendimento sobre um espectro de alturas de 

queda e abertura do distribuidor. Tanto a abertura do distribuidor quanto o 

ângulo das pás podem ser ajustados com a unidade em funcionamento. 

(2003, p. 5). 

 
As turbinas Kaplan são uma inovação das turbinas de hélice, com a 

possibilidade de regulagem do ângulo de inclinação das pás conforme a descarga 

recebida. Esse mecanismo está alojado em uma peça em formato de ogiva e é 

comandado por um regulador automático de velocidade (Júnior, 2013). 

2.3 USINAS HIDRELÉTRICAS 
Usinas hidrelétricas de forma geral convertem em trabalho útil a energia 

potencial ou cinética presente em um curso d’água, mediante um desnível (Henn, 

2006).  

 As Usinas Hidrelétricas são classificadas pela Eletrobrás de acordo com sua 

potência;  

• Micro Centrais Hidrelétricas possuem potência igual ou inferior à 100KW;  

• Mini Centrais Hidrelétricas possuem potência igual de 100KW à 1000KW;  

• Pequenas Centrais Hidrelétricas possuem potência de 1000KW à 30000KW;  

• Grandes Centrais Hidrelétricas possuem potência acima de 100000KW 

(Nogueira, 2004).  
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 Basicamente em uma central hidrelétrica, a água aciona um conjunto turbina 

hidráulica-gerador elétrico para produção de energia elétrica. A turbina é 

responsável por transformar energia hidráulica, ou potencial, em mecânica; 

enquanto o gerador tem seu rotor acionado por acoplamento com a turbina e 

transforma a energia mecânica em elétrica (Reis, 2011). 

2.4 GERADOR  

O gerador empregado no presente trabalho é o gerador síncrono. Esses 

geradores são máquinas rotativas nas quais a freqüência da corrente alternada de 

saída é proporcional à velocidade do rotor, havendo sincronização entre a 

freqüência elétrica e a velocidade mecânica (Beluco, 1994). 

Segundo Fitzgerald, Jr., & Umans (2006) a máquina síncrona fornecem um 

meio confiável e eficiente para a conversão de energia. Como uma máquina de 

conversão, ela funciona com base na Lei de Faraday da indução eletromagnética. 

Esta máquina é composta de um estator onde se encontra o enrolamento, 

monofásico ou trifásico, onde será induzida a tensão alternada pelo movimento do 

rotor; essa tensão gera uma corrente alternada. O rotor contém um enrolamento 

que é alimentado com corrente contínua e cria um campo magnético na máquina 

(Barbosa, 2008). 

O enrolamento da armadura consiste em uma bobina de N espiras. O rotor, 

parte móvel do gerador, é girado constantemente a partir de uma fonte de 

potência mecânica conectada ao seu eixo (Fitzgerald, Jr., & Umans, 2006). Nesse 

caso, a Turbina Kaplan fornecerá a potência mecânica necessária para 

movimentar o rotor do Gerador Síncrono. 

 

 
Figura 2. Diagrama esquemático de uma máquina síncrona trifásica de rotor 

cilíndrico e dois polos (Fitzgerald, Jr., & Umans, 2006). 
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2.5 ACOPLAMENTO 

 Acoplamento é uma conexão entre dois sistemas, transferindo potência de 

um para o outro; o objetivo principal é juntar dois eixos de equipamentos rotativos, 

transmitindo torque e rotação (Acoplamentos.info, 2015). Os equipamentos aqui 

em questão são o eixo do gerador e o rotor da turbina Kaplan.  

Os acoplamentos em geral podem ser classificados como fixos, elásticos e 

móveis. O acoplamento do tipo elástico segundo afirma Gordo e Ferreira (2004), 

diminui as vibrações e tornam a transmissão mais suave em eixos que tenham 

movimentos bruscos e permitem o funcionamento do conjunto com 

desalinhamento paralelo. 

Os principais tipos de acoplamentos elásticos são;  

• Acoplamento elástico de pinos, onde os elementos transmissores são pinos 

de aço com mangas de borracha;  

• Acoplamento perflex, os discos de acoplamento são unidos por uma ligação 

de borracha apertada com anéis de pressão;  

• Acoplamento elástico de garras, as garras são constituídas por tocos de 

borracha, encaixam-se nas aberturas do contra-disco;  

• Acoplamento elástico de fita de aço, consiste de dois cubos providos de 

flanges com ranhuras onde está montada uma grade elástica que liga os 

cubos;  

• Acoplamento de dentes arqueados, os dentes possuem forma ligeiramente 

curvada no sentido axial, e o anel central de encaixe possui duas carreiras 

de dentes uma em cada lado (Gordo & Ferreira, 2015).  
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3. MEMORIAIS DE CÁLCULO 

Os principais materiais utilizados nesse projeto serão a Turbina Kaplan já 

instalada na bancada do Laboratório de Termofluidos, o Gerador Síncrono trifásico 

e o acoplamento Perflex. Seguem imagens dos materiais em questão no subtópico 

3.1. 

Visto que todo sistema hidráulico tem perdas associadas, para fins de 

mapeamento do escoamento, serão realizados os cálculos das perdas de carga na 

adutora até a chegada do fluido na turbina.  

Com as perdas de carga, também é possível obter a Potência hidráulica, ou 

Potência de entrada, da Turbina; e assim calcular a Potência mecânica, ou 

Potência de saída, da Turbina. 

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os principais materiais utilizados nesse projeto são; 

• Turbina Hidráulica tipo Kaplan instalada na bancada do Laboratório de Termo 

Fluidos; 

 
 

Figura 3. Turbina Kaplan. 
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• O gerador utilizado no presente projeto de acoplamento, será o Gerador 

Síncrono Trifásico de imã permanente e dois polos, REF:EMT6/E, e as 

características do mesmo estão dispostas a seguir na “Tab. (1)”. 

 

 
 

Figura 4. Gerador Síncrono. 
 
Tabela 1. Propriedades do Gerador. 

Potência              450 W Velocidade           750 rpm 

V. Armadura       3x24(Vac) V I. Armadura          11 A 

V. Excitação        - I. Excitação           - 

Frequência         50Hz 3ph/AC 

Fonte: Edibon Pratices Manual, 2011. 

• Acoplamento Elástico Perflex da empresa Antares Acoplamentos; 

 

Figura 5. Acoplamento Perflex cubo normal.(Antares Acoplamentos) 
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• Bancada do Laboratório de Termo Fluidos; 

 
 

Figura 6. Bancada Laboratório Termo Fluidos. 
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• Simulação em CAD do Acoplamento do Gerador Síncrono na Turbina 

Kaplan; 

 
 

Figura 7. Turbina Kaplan Acoplada ao Gerador Síncrono. 

 

3.2 PERDA DE CARGA 
 Segundo White (2010), a caracterização de escoamentos depende de 

propriedades locais, integradas e globais.  

 Pelo Primeiro Princípio da Termodinâmica, sabe-se que a energia não é 

criada e nem destruída, mas sim transformada, como as perdas. Ou seja, uma 

forma de energia nobre se transforma em energia “pobre” (Çengel, 2002). 

 Em escoamentos em tubos as perdas de pressão do fluido são expressas 

em termos de coluna de fluido, chamadas de perdas de carga. 

Este tópico do trabalho é dedicado aos cálculos das perdas de carga ao 

longo da adutora, antes do fluido de trabalho atingir a Turbina Kaplan. A adutora é 

de material PVC rígido e possui salto bruto de 6,17m.  
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 Utilizando a Equação de Darcy-Weisbach (Eq. 1) pode-se calcular a perda 

de carga, válida para escoamentos em dutos, podendo esses serem laminares ou 

turbulentos.  

ℎ� = �.
�

�
.
��

��
                                  (1) 

 O valor da vazão obtida pelo medidor de pressão instalado ao sistema é 

igual a 	 = 184,4	�³/ℎ ou 	 = 0,0512�³/!. Foram medidos dois valores de 

diâmetros distintos na adutora, �" =4 polegadas e �� =	6 polegadas, 1 polegada 

equivale a 0,0254m. As variáveis com subindice 1 e subindice 2, se referem a 

trechos com esses diâmetros respectivamente. 

  Desse modo é possível calcular a área circular da adutora. 

# = $%�                                                                                                 (2) 
#" = 0,0081�²	 e #� = 0,0182�� 

 A vazão, de forma simples, é uma relação entre a velocidade do fluido e a 

área de escoamento.  

	 = &. #                                                                                                       (3) 
 Desta forma, podemos encontrar as respectivas velocidades: 

�" = 6,3�/!	 e �� = 2,81�/!. 

 O autor Çengel (2002) afirma que a transição de um escoamento de laminar 

para turbulento depende da geometria da superfície, da rugosidade, temperatura, 

tipo de fluido, entre outras coisas. Osborne Reynolds descobriu que o regime do 

fluxo depende principalmente da razão das forças inerciais e a viscosidade do 

fluido, obtendo assim o Número de Reynolds (Eq. 4) que é uma medida 

adimensional, nesse caso em específico para escoamento em dutos fechados. 

 


� =
)�*á+�

,
=
��

-
                                                                       (4)                            

 Onde  é a viscosidade cinemática da água, no valor de 1,05. 10./��/! 

calculado pela Eq. (5). 

=
,

)
                                                                                                            (5) 

 Desse modo obtém-se; 
�" = 609600 e 
�� = 407851. O número de 

Reynolds no qual o escoamento torna-se turbulento é chamado número de 

Reynolds crítico, 
�23. Para escoamento em tubo circular fechado 
�23 = 2300 

(White, 2010). 

 A Tabela (2) a seguir mostra como são classificados os escoamentos 

internos em dutos de seção circular segundo o Número de Reynolds. 
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Tabela 2. Número de Reynolds para escoamento interno em tubo circular. 

 

Re≤ 2300 Escoamento laminar 

2300≤ 
� ≤ 10000 Escoamento de transição 

Re≥10000 Escoamento turbulento 

  

 Sabendo que a rugosidade média do PVC rígido é 0,005 mm, para o cálculo 

do fator de atrito, segundo Çengel (2002): 

� = (0,79. 78
� − 1,64).�                                                 10;<Re<10/            (6) 

 Para 
�" = 609600 o fator de atrito é �" = 0,01267, para 
�� = 407851 o 

fator de atrito é �� = 0,01369.  

 O fator de atrito também pode ser obtido através do Diagrama de Moody. 

Essa ferramenta, segundo White (2010), talvez seja uma das mais famosas e úteis 

na mecânica dos fluidos; podendo ser aplicada a tubos circulares  

 O último trecho da adutora é de material plástico e diâmetro de 0,1178m; foi 

instalado para fazer a conexão com a turbina. Como segue na Figura (8) abaixo: 

 

 
 

Figura 8. Tubo de plástico para conexão. 

 

 Como esse trecho é de material diferente, denomina-se o subindice 3 para 

referenciá-lo. Foram realizados os cálculos semelhantes àqueles para a adutora em 

PVC, obtendo agora; #< = 0,0108�², �< = 4,74�/!, 
�< = 531866 e �< = 0,0129. 
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 Com isso, foi possível calcular a perda de carga, separando a adutora em 

trechos para facilitar a compreensão dos cálculos. Por fim a soma de todas as 

perdas resulta na perda de carga do sistema.  

 Alguns dados para o cálculo da perda de carga em alguns trechos da 

adutora são tabelados e estão presentes na Figura (9) a seguir. 

 

 
 

Figura 9. Comprimento equivalente (m) PVC rígido. Fonte: Adaptado da Norma 
Brasileira de Instalações Prediais de Água fria – NBR 5626/82. 

  

 Todos os valores obtidos nas medições e os respectivos resultados dos 

cálculos de perda de carga seguem na Tabela (3) abaixo: 
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Tabela 3 Medidas de comprimento na adutora e perdas de carga. 

 

Trecho Comprimento 

(m) 

Perda de 

carga (m.c.a.) 

L1 
Joelho 90º 

L2 
Joelho 90º 

Tê 
Tê 
Tê 
Tê 
L4 

Joelho 45º 
Curva 90º 

L6 

7,16 
4,3 

0,73  
4,3  
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 

5,15 
2,6 
1,6 

2,55 

1,8114 
1,0854 
0,1848 
1,0854 
0,1369 
0,1369 
0,1369 
0,1369 
0,2536 
0,0936 
0,404 

0,3222 
 
 A perda de carga total na adutora consiste na soma da perda de carga em 

todos os trechos, portanto ℎ� = 5,7868 m.c.a.  

 O valor de perda de carga calculado foi elevado devido ao comprimento da 

tubulação de subida e aos dois joelhos de 90º. 

3.3 POTÊNCIA HIDRÁULICA 

 A potência na turbina pode ser calculada a partir da fórmula a seguir: 
� = 1000. 8. �. 	. �                          (7) 
 Essa é a potência, obtida em Watts, aproveitada em uma Central 

Hidrelétrica.  

 Segundo Miranda (2009), as principais máquinas hidráulicas tipo Francis, 

Pelton e Kaplan têm eficiência energética acima de 80%. Aqui será considerado 

8 =80% para a Turbina do projeto, considerando a hipótese mais desfavorável. 

  Sabendo que a massa específica da água é = = 1000	>�/�³ e que H é a 

diferença entre o salto bruto e a perda de carga. Então o cálculo da potência da 

turbina será: 

�? = 1000.0,8.9,8.0,0512. (6,17 − 5,7868) 

�? = 153,82	@ = 0,2091	A� 

 Caracterizando o sistema como equivalente a uma MCH. 

 Como em toda transformação de energia surgem perdas, a potência de 

saída da Turbina não será a mesma que a Potência hidráulica, visto que a 

eficiência da Turbina não é 100%. 
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 Para o cálculo da Potência do eixo da Turbina, diferentemente da Potência 

hidráulica, calcula-se com o salto bruto da queda do fluido na adutora, ignorando as 

perdas. Eq.(8) a seguir (Cogo, Rendimento de Geradores para Micro Centrais 

Hidrelétricas, 1986). 

8B =
CD

CE
                                                                                                  (8) 

 Onde �? foi calculada anteriormente com Eq.(7). 

 Portanto, a Potência no eixo da Turbina, ou seja, a potência entregue ao 

gerador é �F = 123,056	@ = 	0,1673A�, isso se deve principalmente a eficiência da 

Turbina, aqui considerada como 80%.  

  

3.4 PROPAGAÇÃO DE ERROS 

 Todas as medições realizadas, com quaisquer tipos de instrumentos, estão 

submetidas a diversos tipos de erros; isso ocorre por que não existem condições de 

medição ideais (Jr & Sousa, 2008). 

 Por isso o resultado de uma medição é dado em duas parcelas, RM=RB±IM, 

onde o resultado base é o valor que acredita-se, mais se aproximar do valor 

verdadeiro do mensurando e a incerteza de medição está associada aos diversos 

erros que agem sobre o processo de medição (Jr & Sousa, 2008). 

 Desse modo, para os cálculos realizados aqui deve se considerar os erros 

das medições utilizadas e inseri-los nos resultados. Para o cálculo da perda de 

carga existe o erro aleatório, do operador e que não pode ser previsto; e os erros 

sistemáticos, como os erros instrumentais da trena utilizada para medições da 

tubulação e do medidor de vazão. 

 Para os instrumentos de medição utilizados, considera-se para a trena a 

metade da sua menor escala, por se tratar de um instrumento de medição 

analógico, o erro instrumental é ±0,5.10
−3
�; para o medidor de vazão 

eletromagnético Contech, segundo as especificações do fabricante o erro 

instrumental é ±0,1 m/s. 

 As medições aqui consideradas são indiretas, pois o valor final do 

mensurando é determinado a partir de operações matemáticas envolvendo 

resultados de duas ou mais grandezas de entrada medidas separadamente (Jr & 

Sousa, 2008). E ainda, seus parâmetros estão correlacionados entre si. A Figura 

(10) a seguir apresentam as equações utilizadas para os cálculos das incertezas. 
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Figura 10. Incertezas em medições indiretas correlacionadas. 

 Para a perda de carga é necessário considerar;  

•  incerteza das áreas, calculada pela operação para o caso geral, usualmente 

utilizadas em casos de uma função matemática;  

•  incerteza das velocidades, calculada pela operação matemática da divisão; 

•  incertezas dos números de Reynolds, calculada pela operação matemática 

da multiplicação com os parâmetros inversamente proporcionais;  

• incertezas dos fatores de atrito, também calculadas pelo caso geral. 

  As incertezas calculadas estão resumidas na Tabela(4) a seguir. 

 
Tabela 4. Incertezas de medição para o cálculo da perda de carga. 

 
X Área (#H) Velocidade 

(�H) 

Nº Reynolds 

(
�I) 

1 
2 
3 

0,8. 10.; 
1,2. 10.; 
9,25. 10.< 

0,1 
0,0998 
0,0999 

0,0995 
0,9995 
0,0994 

 
 Com as incertezas calculadas acima, podemos calcular a incerteza 

associada à perda de carga, pela operação matemática para o caso geral. 
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Tabela 5. Incerteza de medição associada à equação da perda de carga. 

 
X �

�
 �H

�

2�
 

Fator de 

atrito (�H) 

1 
2 
3 

0 
0 
0 

6,43. 10.� 
0,2867 
4,83. 10.� 

	3,67. 10."J 
5,76. 10."J 
4,37. 10."J 

 
 Desse modo, a incerteza associada a perda de carga nos trechos de 

diâmetros diferentes, são: K?�"=0,0643,  K?�� =0,0286, K?�<=0,0483. 

 O resultado de medição para a perda de carga com seus erros associados é: 

ℎ� = 5,7868 ±0,5254. 

 Para o cálculo da potência hidráulica consideramos apenas a incerteza da 

vazão, 0,1m/s, da trena e da perda de carga. Desse modo: �? = 153,82 ±0,6249. 

 Como a Potência de saída da Turbina está relacionada com a eficiência da 

mesma, a incerteza da Potência no eixo da Turbina será a mesma incerteza da 

Potência hidráulica: �F = 123,056 ± 0,6249.  

3.5 ESCOLHA DO ACOPLAMENTO 
 Segundo o catálogo do Fabricante Antares Acoplamentos, o cálculo para 

determinação do acoplamento mais adequado é pelo Torque aplicado ao 

acoplamento, Eq.(9): 

LM =
N"/,�.O.P

Q
                                          (9) 

 Sabe-se que a potência em que o acoplamento está submetido é de 

N=0,1673 CV, considerando n=750RPM, fator de serviço S=1; obtêm-se um 

Momento de Torção equivalente a 0,16 kg.m . Pode-se fazer uma relação direta 

para a escolha do melhor acoplamento. 

O acoplamento a ser executado nesse projeto será o Acoplamento Perflex 

modelo AT- 25, como ilustrado na Figura 11 a seguir.  
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Figura 11. Acoplamento elástico Perflex. (Antares Acoplamentos) 

A escolha desse tipo de acoplamento se deve também ao fato de se tratar de 

um acoplamento flexível com absorção de desalinhamentos, choques mecânicos, 

redução de vibrações e ruídos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMAS ETAPAS 

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O presente trabalho dimensionou e estimou o acoplamento previsto para um 

Gerador Síncrono na Turbina Kaplan já instalada no Laboratório de Termo Fluidos 

da FGA. Primeiramente foi um feito um estudo para reconhecimento da bancada, e 

após, um estudo de funcionamento da Turbina. Uma simulação do acoplamento foi 

feita em CAD, para melhor visualização do que virá a ser construído nas próximas 

etapas. 

 Para compreensão do comportamento do fluido de trabalho, foram feitos 

cálculos de perda de carga ao longo do escoamento na adutora até a entrada na 

turbina; o que possibilitou o cálculo da potência hidráulica, com o qual foi possível 

concluir que o sistema pode ser avaliado como uma MCH, pois possui potência 

inferior a 100 kW.  

 Como a Turbina Kaplan não é uma máquina ideal ocorrem perdas na 

transformação de energia cinética em mecânica, então a potência calculada no eixo 

da Turbina, que será entregue ao gerador, não é a mesma da potência hidráulica. 

O gerador receberá então a potência que foi calculada no eixo da Turbina, e será 

responsável por transformá-la em Potência Elétrica. 

 Para escolha do acoplamento foi calculado uma estimativa do Momento de 

Torção aplicado aos eixos que serão conectados, e a partir deste, foi escolhido o 

melhor modelo para acoplar as máquinas. 

 

4.2 CRONOGRAMA 
 As próximas etapas a serem executadas, estão listadas a seguir. 

 Etapa 1. Orçamento do acoplamento. 

 Etapa 2 Adquirir o dispositivo de acoplamento. 

 Etapa 3. Realizar o acoplamento turbina-gerador em laboratório. 

 Etapa 4. Realizar testes de funcionamento da bancada. 

 Etapa 5. Análise dos dados obtidos. 

 Etapa 6. Escrita do relatório. 
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Tabela 6. Próximas etapas 

 

 Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro  

Etapa 1 X X    

Etapa 2  X X   

Etapa 3   X X  

Etapa 4    X X 

Etapa 5 

Etapa 6 

 

 

  

X 

X 

X 

X 

X 
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