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Resumo: Com o objetivo de recuperar a energia 

térmica dos gases de exaustão de um motor de combustão 

interna alternativo, o presente trabalho fará um estudo 

abrangente de um ciclo Rankine utilizando dióxido de 

carbono no estado supercrítico como fluido térmico. Com 

a análise dos resultados, será feita uma compilação das 

vantagens da utilização deste fluído em sistemas 

termodinâmicos com aplicação veicular. 

 

1. Introdução 
Diante das evidências do aquecimento global, 

qualidade do ar e efeitos no ser humano, há uma busca 

crescente na redução do uso de combustíveis, tais como: 

gasolina, gás natural e óleo diesel. 

Dentre as várias maneiras de aproveitar a energia dos 

gases de exaustão, será adotado o uso do ciclo Rankine 

[1], que funciona da seguinte maneira: um gerador de 

vapor fornece vapor superaquecido a uma turbina, que 

conectada a um gerador que transforma a energia cinética 

em energia elétrica. A seguir, o fluído é resfriado num 

condensador e enviado para uma bomba, que fará o 

recalque de volta ao gerador de vapor.  

Figura 1 – Esquema da Instalação 

 

Essa fonte alternativa de energia possibilitará uma 

redução no tamanho do motor, tornando mais eficiente e 

ecológico, reduzindo o consumo de combustível sem 

perda de potência total de funcionamento.  

Os valores de temperatura e pressão do ciclo 

Rankine, possibilitarão o estudo do dióxido de carbono 

supercrítico neste tipo de aplicação para validação das 

vantagens e desvantagens do seu uso em aplicação 

veicular. Isto também implica num ganho ecológico a 

partir do aproveitamento de um fluído que é um dos 

principais causadores do efeito estufa.    

 

2. Metodologia 
O passo inicial é a revisão bibliográfica, onde a leitura 

de livros e artigos científicos sobre o tema, 

proporcionarão compreensão e direcionamento para o 

melhor rendimento possível.  

Terminada essa primeira análise teórica, será feito um 

modelo matemático do ciclo no software de cálculo EES 

(Engineering Equation Solver), utilizando os conceitos 

da termodinâmica e transferência de calor. Com este 

modelo pronto será possível a simulação de diferentes 

situações com diversos dados de entrada, tais como 

temperatura, pressão, vazões e potência estimada. 

Tendo os parâmetros definidos, será utilizado o 

software HTRI para simulação unidimensional do 

gerador de vapor e sua modelagem no software Siemens 

NX, permitindo posteriormente o dimensionamento 

mecânico do gerador de vapor pelo método dos 

elementos finitos. Essa etapa do projeto também inclui a 

seleção dos equipamentos do sistema. 

Na etapa final do projeto, será feita uma proposta 

executiva deste ciclo, visando sua real construção.  

Para o cumprimento deste objetivo, todos os dados 

analisados serão reunidos com os resultados obtidos e os 

compilaremos. Esta proposta será enviada para a 

instituição, para que a mesma possa fazer a viabilização 

da construção deste sistema e registro de patente. 

 

3. Conclusões 
Por ter sido iniciado no mês de julho, a revisão 

bibliográfica está sendo concluída e a modelagem 

matemática do sistema ainda está no início. Desta forma, 

não temos valores conclusivos de geração de energia ou 

melhoria na eficiência térmica. Entretanto, a 

compreensão do uso do gás carbônico e suas condições 

de contorno que otimizarão a instalação proposta como, 

por exemplo, a geometria do trocador de calor e também 

alguns valores de pressão e temperatura de pontos 

específicos no ciclo [2] estão dentro do esperado. Sendo 

assim, é estimada a geração mínima de 120kW de 

potência e um aumento entre 5% a 10% na eficiência 

total. Desta forma, o consumo de combustível será 

reduzido, diminuindo os impactos ambientais 

provocados pelos atuais motores de combustão interna. 
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