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ESTUDO PARA AUTOMAÇÃO DE MODELO DE USINA TERMELÉTRICA 

 

1 RESUMO 

 

Todas as nações buscam permanentemente fontes de energia para garantir atividades 

essenciais como: sobreviver (cozinhar e tomar banho), movimentar-se (transportes), 

trabalhar (indústria, comércio e agricultura) e manter a temperatura ambiente 

(calefação, ar condicionado etc.). Em nosso planeta encontramos diversos tipos de 

fontes de energia. Elas podem ser renováveis ou não renováveis. Por exemplo, a 

energia solar e a eólica; obtida através dos ventos; fazem parte das fontes de energia 

renováveis. Por outro lado, os combustíveis fósseis; derivados do petróleo e do carvão 

mineral; possuem uma quantidade limitada em nosso planeta, podendo acabar caso 

não haja um consumo racional. Os tipos de fontes de energia atualmente são: Energia 

Hidrelétrica, Solar, Eólica, Termelétrica e Nuclear. O objetivo desse projeto é realizar o 

estudo teórico de como é a geração de energia na termelétrica, seus impactos 

ambientais, vantagens e desvantagens bem como, realizar o estudo relacionado à 

automação do processo que será implementado em uma maquete que está sendo 

desenvolvida por outro grupo de pesquisa. O projeto foi dividido em duas etapas a 

primeira foi o desenvolvimento de toda a parte teórica abrangendo a parte estrutural, 

funcional, bem como dos impactos ambientais, econômicos, vantagens e desvantagens 

causados durante a construção das usinas e quando as mesmas estiverem em 

funcionamento. Na segunda parte foram pesquisados os sensores de temperatura e 

motores que se adequassem as necessidades do projeto. Ficou definido o sensor de 

temperatura LM35, para o controle dos equipamentos o microcontrolador PIC16F877A 

que foi escolhido devido a sua fácil programação e quantidade de portas analógicas 

que suprem a necessidade do projeto e para a visualização dos dados um display LCD 

16x2. 

 

 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/combustiveis_fosseis.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/carvao_mineral.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/carvao_mineral.htm


2 INTRODUÇÃO 

 

As usinas Termelétricas são fontes primárias consideradas em sua maioria não 

renováveis dependendo do combustível. O movimento dos geradores se dá através da 

queima de gás natural, carvão ou óleo combustível em uma caldeira. Esta gera vapor a 

partir da água que é conduzido a uma alta pressão por uma extensa rede de tubos até 

chegar às pás da turbina. A função do vapor é movimentar as pás de uma determinada 

turbina, onde o rotor gira juntamente com o eixo de um gerador produzindo a energia 

elétrica. (AMBIENTE BRASIL, 2012) (MARQUES, 2013) A potência mecânica obtida 

pela passagem do vapor através da turbina faz com que ela gire e com que o gerador 

também por estar acoplado mecanicamente à turbina, transformando assim a potência 

mecânica em potência elétrica. (AMBIENTE BRASIL, 2012)  

O vapor gerado pela caldeira é resfriado em um condensador e convertido outra 

vez em água, voltando à rede de tubos da caldeira, dando início a um novo ciclo. A 

energia é transportada por linhas de alta tensão aos sistemas de distribuição, redes de 

transmissão, onde a eletricidade passa por diversas subestações apresentando 

transformadores que aumentam ou diminuem sua voltagem para assim poder chegar a 

comércios e residências. (ELETROBRÁS, 2012) 

 

 Impactos ambientais na construção da Termelétrica 

Na construção de uma termelétrica devem ser considerados todos os problemas 

ambientais que possam ocorrer. Para isso é feito um relatório (intitulado RIMA – 

Relatório de Impactos Ambientais) onde prevê todas as possibilidades de impactos para 

que assim possam ser elaboradas medidas preventivas acerca da construção. A seguir 

são descritos tais tópicos de especificação dos impactos: (CPRH, 2013) 

 

 Possibilidade de perda da camada orgânica do solo, aumento da 

susceptibilidade à erosão, compactação do solo agricultável, contaminação do 

solo por resíduos e derrames de óleo e combustíveis; 

 Impacto sobre a estabilidade de encostas; 

 Impactos das instalações do empreendimento e obras complementares e das 

atividades desenvolvidas no canteiro de obras sobre as comunidades vizinhas, 



em especial quanto ao incômodo provocado por ruído e disposição de efluentes 

e resíduos; 

 Possíveis alterações sobre os recursos hídricos, inclusive com modificação da 

qualidade e quantidade de água; 

 Possíveis alterações nos ecossistemas terrestres e aquáticos, bem como as 

interferências com as Unidades de Conservação Ambiental; 

 Possíveis alterações provocadas pela implantação do empreendimento sobre o 

meio antrópico1, especialmente no que se refere aos aspectos demográficos, ao 

nível de vida e à ocupação do espaço, avaliação das possíveis interferências 

com as terras indígenas, sítios arqueológicos e demais patrimônios históricos e 

culturais; 

 Interferência do projeto com obras de infraestrutura, interferência do projeto com 

áreas de exploração mineral, eventuais desapropriações e remoções de 

comunidades locais devido à construção do empreendimento. Deverá ser 

avaliada, também, a geração de empregos diretos e indiretos, as consequências 

provocadas pelo final das fases de construção e montagem do empreendimento; 

 Alteração na qualidade do ar como decorrente da emissão de poluentes; 

 Alterações nas condições de ruído;  

 

 Impactos ambientais no funcionamento da Termelétrica 

Em seu funcionamento a Termelétrica apresenta alguns pontos negativos quanto 

aos impactos causados no meio ambiente e até mesmo ocasionando problemas na 

saúde do ser humano. Entre tais problemas temos (GESTÃO AMBIENTAL UFSM, 

2013):  

 

 Emissões aéreas de material particulado: problemas respiratórios, interferência 

na fauna e flora, cheiro irritante, efeito estético ruim; 

  Emissão de óxidos de enxofre: problemas respiratórios, cardiopulmonares, 

interferência na fauna e flora, acidificação de chuvas; 

 Emissão de dióxido de carbono: contribuição para o efeito estufa; 

                                                           
1 Antrópico: relativo a ocupação humana 



 Emissão de óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono: chuvas 

ácidas; 

 Percolação das águas das chuvas nas áreas de estocagem: contaminação do 

lençol freático, dos cursos de água, elevação do ph, metais pesados, sólidos 

dissolvidos; 

 Sistemas de resfriamento das águas:  interferência na fauna e flora aquáticas; 

 Sistema de remoção das cinzas pesadas; 

 Resíduos sólidos do processo: minas e usinas; 

 Pirita2.  

 

 Vantagens e desvantagens em sua construção 

A principal razão para o Brasil ter investido em Termelétricas é o esgotamento 

das fontes de energia Hidrelétrica nas proximidades dos grandes centros, o que tem 

elevado os custos dos novos projetos, situado cada vez mais distantes dos centros de 

consumo. A descoberta de razoáveis reservas de gás natural permite que o Brasil 

aumente sua produção e a participação da termeletricidade na matriz energética. 

(TERMOELETRICIDADE, 2005) 

A maior vantagem de uma usina Termoelétrica é que ela pode ser construída 

próximo ou junto aos locais de consumo, o que implica grande economia nos custos de 

implantação das redes de transmissão. O gás natural pode ser usado como matéria-

prima para gerar calor, eletricidade e força motriz, nas indústrias siderúrgicas, químicas, 

petroquímicas e de fertilizantes, com a vantagem de ser menos poluente, facilidade de 

transporte e manuseio, vetor de atração de investimentos e segurança. O carvão 

mineral, também utilizado como matéria-prima, está presente nas boas jazidas, com 

fácil extração, combustível de custo moderado por ser cotado em moeda nacional e 

questões ambientais equacionadas. (ENERGIA TERMOELETRICA, 2007) 

Mas apesar das vantagens, as usinas Termoelétricas acabam apresentando 

certas desvantagens em relação às hidrelétricas, pois acabam tendo maior gasto na 

produção de energia devido ao fato do aumento constante no preço dos combustíveis 

usados nas Termoelétricas. Além do gasto na produção há o dano que provocam ao 

                                                           
2 Pirita: Dissulfeto de Ferro (FeS2) 



meio ambiente, tanto na extração da matéria-prima que é usada como combustível, 

como na geração de energia com a liberação de gases causadores do efeito estufa 

como, por exemplo: monóxido de carbono, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, 

que em contato com a água e outras substâncias gera ácido sulfúrico provocando o 

fenômeno conhecido como chuva ácida. 

 

3 OBJETIVOS 

 

Como o grupo de pesquisa é multidisciplinar ficou definido que os alunos do 

curso de Engenharia Química ficariam com o estudo relacionado ao funcionamento, 

impactos ambientais, vantagens e desvantagens e os alunos de Engenharia da 

Computação teriam como objetivo realizar o estudo da automação da maquete da 

Termelétrica com o intuito de demonstrar de forma visual o que acontece em cada 

ponto até a geração de energia.  

 

4 METODOLOGIA 

 

Foi realizado o levantamento técnico sobre as características e funcionamento 

dos processos e baseado nas características foram definidos os sensores e o sistema 

de controle dos equipamentos. Em seguida com a ajuda de um software de simulação 

digital foi desenvolvido todo o sistema de controle, simulando o acionamento dos 

processos e os sensores. Para os testes do display LCD e dos sensores foi 

desenvolvido um circuito em uma placa perfurada. 

 

5 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

 

O LM35 é um sensor de precisão fabricado pela Texas Instruments Incorporated, 

que apresenta uma saída de tensão linear relativa à temperatura em que ele se 

encontra no momento em que for alimentado. A alimentação do sensor pode variar de 4 

- 20VDC. O sensor apresenta um sinal de saída de 10mV para cada grau Celsius de 

temperatura, sendo assim, apresenta uma boa vantagem com relação aos demais 

sensores de temperatura que são calibrados em “KELVIN”, não necessitando de 

nenhuma subtração de variáveis no para que se obtenha uma escala de temperatura 



em graus Celsius, que foi a escala de temperatura escolhida para este projeto. (TEXAS 

INSTRUMENTS, 2013) 

Para visualizarmos o valor da temperatura em graus Celsius no display LCD 

primeiramente precisamos converter o valor do sinal analógico do sensor para digital, 

essa conversão é feita de forma simples pelo microcontrolador, pois o mesmo 

apresenta em sua estrutura sete pinos físicos que podem ser configurados como I/O 

(entrada/ saída) de uso geral ou como conversor A/D (analógico/ digital). (MICROCHIP 

TECHNOLOGY INC, 2003) O conversor A/D do PIC16F877A apresenta uma resolução 

de 1023 bits, porém como estamos utilizando uma tensão de referência de 5V 

precisamos saber qual a resolução do A/D para essa referência, assim temos: 

 

   (                    )

     (            
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Para exibir essa informação em graus para o usuário final é necessário fazer 

uma conversão na programação que respeita a equação abaixo, dessa forma 

conseguimos mostrar a temperatura em graus e não e partes de volts:  

 

          (   )  

 

Pela equação obtemos o valor da temperatura, assim os 5V que é a resolução do 

hardware é multiplicado pela leitura do ADC e multiplicado pela precisão do 

microcontrolador. Em valores, se a temperatura lida pelo sensor for de 30°C, lembrando 

que para cada grau o sensor envia um sinal de 10mV logo temos 300mV ou 0.3V como 

sinal de entrado do ADC, com uma simples regra de três, podemos calcular o valor do 

ADC, se temos o valor máximo na entrada do conversor, de 5V então o conversor 

estará valendo 1023bits, passando o nível de tensão para milivolts, observa-se que 

5000mV equivalem a 1023bits, sendo assim quando valerá 300mV? .Tomando o valor 

do ADC como x: 
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A precisão do A/D é calculada como 100/1023 e não como 5/1023 porque o 

sensor manda um sinal de 10mV em 10mV.Com este exemplo podemos ver a 

importância da taxa de precisão do microcontrolador.  

Os displays LCDs são interfaces de saída muito úteis em sistemas 

microprocessados, pois é utilizado para exibir os dados coletados pelo microcontrolador 

de maneira mais didática, foi escolhido o para este trabalho o display 16x2 916 linhas 

por 2 colunas), o display foi escolhido devido ao baixo custo e fácil configuração. Assim 

o modo de exibição foi configurado em telas que podem ser trocadas por botões no 

microcontrolador, essa troca de telas existe para manter um melhor controle das 

informações, cada tela mostra o que está acontecendo em cada ponto da bancada.  

O microcontrolador também está configurado para realizar a leitura da corrente e 

tensão gerada pela turbina, a leitura dessas informações é dada de maneira muito 

semelhante a do sensor, quando é gerada a tensão pelo gerador (turbina) na usina um 

sinal é mandado para a entrada analógica do microcontrolador com o mesmo nível de 

tensão, ou seja, quando o gerador estiver gerando 2,5V (lembrando que se trata de 

uma bancada de simulação e não um gerador real) esses mesmo 2,5V serão 

mandados para entrada do microcontrolador sempre respeitando os limites do hardware 

utilizado como dito anteriormente, logo esse sinal será lido como partes de Volts (mV) e 

tratado pela programação pela seguinte formula: 

 

        

 

Onde a tensão será o sinal captado pela porta analógica que é multiplicado pela 

precisão do microcontrolador. Em valores, se a entrada for de 1V ou 100mV teremos o 

A/D valendo 204,6bits na formula: 

        (
 

    
)     

Para medir o valor da corrente foi colocado um resistor de 10 ohms em série com 

o gerador, assim o valor de tensão convertido anteriormente e a resistência são 

utilizados para determinar a corrente através da 1º lei de Ohm. A multiplicação por mil é 

para o valor ser mostrado no display em miliampère. 

                  

                         

                               

 



Por exemplo, se a tensão for 1V: 

  (
 

  
)             

A bancada seguirá o mesmo padrão de construção da figura 1, segue 

identificados os pontos onde ficarão localizados os sensores. 

 Ponto 1 :O sensor 1 está localizado 

entrada da turbina onde o vapor gerado 

pela caldeira passa para movimentar a pás 

do motor e gerar energia. 

 Ponto 2 :O sensor 2 esta localizado 

na saída do condensador onde a água 

resfriada volta para caldeira iniciando um 

novo ciclo. 

 Ponto 3 :O sensor 3 esta localizado 

na entrada da torre de resfriamento onde a 

água será resfriada. 

 Ponto 4 :O sensor 4 se encontra na 

saída da torre de resfriamento onde a 

água resfriada volta para o meio ambiente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O circuito de controle foi simulado em um software de simulação virtual e em 

seguida foi construído um protótipo para verificar o funcionamento do sensor de 

temperatura e do display LCD. Os testes com os sensores foram realizados dentro de 

um secador tipo bandeja onde foram submetidos a altas e baixas temperaturas (um 

delta de 3ºC a 82ºC), com esta aplicação ficou evidente um sinal de ruído do sensor, 

não previsto no simulador, então foi proposto um circuito de filtro na saída do LM-35, 

assim houve uma diminuição na oscilação do sinal mesmo assim tendo uma diferença 

de ±1ºC entre os sensores, para evitar qualquer dano ao sensor um resistor de 220Ω foi 

colocado no coletor que é ligado ao polo negativo, com esse teste ficou viável a 

utilização do sensor para medição de temperatura, pois além de ter uma ótima precisão 

possui um baixo custo. Devido ao vapor gerado e a sensibilidade do sensor em relação 

à água os sensores foram envolvidos por uma tampa de alumínio, pois este material 

consegue captar a temperatura exterior e transferir para o sensor, o alumínio foi 

Figura  1 - Esquema da termelétrica a ser construída 
Fonte: http://kfxpower.wordpress.com/tag/hidreletrica 

 



escolhido por poder transferir uma maior quantidade de calor sem percas, com os 

testes foi possível observar que o meio influência na leitura da temperatura causando 

uma margem de até 1,5º Celsius nas piores condições.  

A turbina que será utilizada para a geração de energia por ser visualizada na 

figura 2, a mesma é fabricada pelo laboratório de operações unitárias da Universidade 

Santa Cecília, o qual produz diversas bancadas voltadas para o uso didático. 

Quando o projeto foi passado para a placa perfurada a primeira coisa a ser feita foi 

marcação do clock do microcontrolador colocando um led para piscar de 2 em 2 

segundos. No começo a oscilação apresentou um pequeno atraso, foi verificado no 

datasheet fornecido pelo fabricante que pelo valor do cristal era aconselhável utilizar um 

capacitor de 10pF, já que anteriormente estava sendo usado um capacitor de 15pF, 

após essa mudança foi notado uma maior precisão no clock do microcontrolador. O 

segundo passo foi à alimentação do circuito utilizando um esquema do regulador de 

tensão 7805, que tem como entrada uma tensão de 12V e saída uma tensão de 5V. Em 

seguida o display LCD foi montado na placa e para o ajuste do contraste foi aplicado 

um potenciômetro de 10K no pino RW. Por fim, os botões para a mudança de tela, o 

único ponto que vale ressaltar nesse passo é a entrada digital do microcontrolador que 

funciona em esquema TTL, ou seja, ele reconhece de 0 a 3V como nível lógico baixo e 

de 3,5 a 5V como nível lógico alto possibilitando o uso de um resistor de segurança. O 

sistema ainda continua e fase de desenvolvimento e testes, porém o esquema testado 

até nesse momento pode ser observado na figura 4 e o circuito construído na placa 

perfurada na figura 3: 

 

 

 

Figura  3 - Turbina 
Fonte: Autor 

 

Figura  2 – Protótipo construído na placa 
perfurada. 

Fonte: Autor 

 



 
Figura  4 – Simulação do circuito que será utilizado na automação da termelétrica. 

Fonte: Autor 
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