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RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo principal apresentar análises de uma proposta 

de sistema de aproveitamento energético baseado em Ciclo Rankine Orgânico (ORC, organic 

Rankine cycle) para aproveitamento de rejeito térmico de motores de combustão interna, com 

foco em propulsores de aplicação naval. Adicionalmente, tendo em vista o amplo uso de 

motores diesel de uso marítimo, mais poluentes do que os motores diesel utilizados em veículos 

terrestres devido a características construtivas, a utilização do rejeito térmico para geração de 

energia é interessante para uma melhor gestão energética em um contexto de custos mais 

restritivos e inclusive poder auxiliar a minimizar os impactos ambientais associados. Neste 

cenário o presente trabalho visa discorrer sobre o potencial inicial de uma solução pertinente 

para este problema, contribuindo para melhoria da eficácia energética e para a sustentabilidade 

de uma frota de embarcações de apoio logístico marítimo e offshore. Levando em função dos 

recentes avanços em marcos regulatórios ambientais, tais regulamentações tem fomentado a 

realização de pesquisas em prol de soluções inovadoras neste sentido. Assim, descreve-se neste 

estudo a modelagem de sistema para geração de energia baseado em ORC, utilizando calor de 

arrefecimento e dos gases de exaustão do motor, implementado e resolvido empregado o 

aplicativo Engineering Equations Solver (EES). O sistema modelado conta com trocadores de 

calor do tipo tubo e tubo, e opera com fluidos R123, R124, R134a, R141b, R142b e R245fa. O 

modelo contempla características de transferência de calor ao longo dos trocadores de calor em 

trechos com e sem mudança de fases, e a bomba e a turbina são modeladas como ideais. 

Considerando motor de combustão interna comercial com potência nominal de 2350 kW, 

conclui-se que a utilização do sistema proposto pode prover potência elétrica de até 12 kW. A 

partir das análises realizadas, conclui-se que a eficiência teórica de sistemas operando com os 

referidos fluidos com reservatórios térmicos definidos pelo motor e ambiente fica entre 9 e 12 %. 

Adicionalmente, constata-se a partir dos resultados que o fluido R134a é vantajoso em relação 

aos demais pela maior taxa de geração de energia para mesmas condições operacionais das 

fontes quentes e fria.  

Palavras-chave: ORC, Rejeito térmico, Aproveitamento Energético, Motores Diesel Marítimo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to present an analysis of a proposal for an energy 

recovery system based on the Organic Rankine Cycle (ORC) for the use of thermal waste from 

internal combustion engines, with a focus on propellers for naval applications. Additionally, in 

view of the wide use of diesel engines for marine use, which are more polluting than diesel 

engines used in land vehicles due to their constructive characteristics, the use of thermal waste 

for energy generation is interesting for better energy management of ships in a context of more 

restrictive costs, and also can help to minimize associated environmental impacts. In this 

scenario, the present work aims to discuss a relevant solution to this problem, contributing to 

the reduction of pollutant emissions and to the sustainability of a fleet of logistic support 

marine/offshore vessels. Taking into account recent advances in environmental regulatory 

frameworks, such regulations have fostered research in favor of innovative solutions in this 

regard. Thus, this study describes the modeling of a system for power generation based on ORC, 

using cooling heat and engine exhaust gas, implemented and solved using the software 

Engineering Equations Solver (EES). The modeled system has tube-and-tube heat exchangers 

and operates with R123, R124, R134a, R141b, R142b and R245fa fluids. The model comprises 

aspects of heat transfer during single and two-phase flows, and the pump and turbine are 

modelled as ideal. Considering a commercial internal combustion engine with a nominal power 

of 2350 kW, it is concluded that the use of the proposed system can provide electrical power of 

up to 12 kW. Based on the analyzes carried out, it is concluded that the theoretical efficiency 

of systems operating with these fluids with thermal reservoirs defined by the engine and 

environment is between 9 and 12%. Finally, based on the results, it can be concluded that R134a 

provides higher energy conversion rate, and lower heat transfer area. 

 

 

Keywords: ORC, Thermal Waste, Energy Use, Marine Diesel Engines. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nosso dia a dia é impactado diretamente pelo mercado de transportes marítimo, tendo 

em vista que, com a globalização o transporte de mercadorias entre os países aumentou 

significativamente nas últimas décadas. Conforme indicado pela Câmara Internacional da 

Navegação (International Chamber of Shipping – ICS, 2021) o comércio mundial depende em 

grande parte do modal marítimo, desde o mercado de dispositivos com maior conteúdo 

tecnológico, como smartphones e demais produtos eletrônicos que consumimos, indo até toda 

a gama de mercadorias caracterizadas como commodities e produtos manufaturados como 

carros e bens de consumo duráveis. Em torno de 90% do transporte de bens e itens pelo globo 

se dá por meio do sistema hidroviário de transportes, segundo dados da própria ICS.  

O mercado de transportes marítimos é amplo e possui diversas vertentes de atuação, 

não se limitando somente ao transporte em grandes navios de carga (figura 1.1). Participam 

também deste modal de embarcações para apoio logístico empregadas no suporte as atividades 

portuárias e também atividades no meio offshore (figura 1.2). Isto é, são embarcações que 

apesar de não percorrerem grandes distâncias ao redor do globo, como os navios de carga, 

percorrem grandes distâncias ao longo de uma semana de trabalho, tendo em vista as rotas de 

afretamento semanal entre suas bases de origem e os clientes a serem atendidos (Associação 

Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes – ANPET, 2021).  

Em decorrência da elevada participação no mercado global de transporte, mesmo 

considerando que o modal hidroviário é eficiente em comparação com os demais em termos de 

energia consumida por tonelada transportada, o transporte marítimo corresponde a uma fonte 

considerável de gases poluentes para o meio ambiente. No agregado, o transporte marítimo 

possui impacto no meio ambiente considerável. De acordo com dados da BBC de Londres 

(2018), o mercado de transportes marítimos global emite uma quantidade de poluentes 

atmosféricos equivalente ao total emitido pela Alemanha ao ano (2,2% do total de emissões 

mundiais). Por conta destes efeitos, tem surgido nos últimos anos regulamentações por parte da 

Organização Marítima Internacional (International Maritime Organization – IMO), a agência 

especializada nos assuntos marítimos da ONU, com o objetivo de se minimizar os impactos 

ambientais causados por esta atividade econômica no planeta.  
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Figura 1.1 – Navio Cargueiro Moderno. (marineinsight.com, 2021) 

 

 

 

Figura 1.2 – Navio de Apoio Logístico - Rebocador (marineinsight.com, 2021) 
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1.1 MOTIVAÇÃO 

Nos últimos anos, houve um aumento dos custos de operação de embarcações 

logísticas de apoio marítimo e offshore, como ilustrada na figura 1.3, a nível nacional e 

internacional. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, na 

última década houve um aumento considerável dos custos envolvidos nas operações de 

afretamento. No caso do Brasil, por conta de variações do preço do barril de petróleo, assim 

como o aumento da volatilidade da nossa moeda, essas operações logísticas tem ficado cada 

vez mais caras de se manter. 

As empresas que operam embarcações de apoio logístico não têm se deparado somente 

com essas questões de insumos cada vez mais caros, também tem se deparado com 

regulamentações internacionais de sustentabilidade, como as regidas pela IMO, que impactam 

no seu negócio. Tais regulamentações impactam também as operações no país, por conta dos 

acordos de sustentabilidade nos quais o Brasil também é signatário, o que permite que empresas 

brasileiras possam participar e realizar contratos com diversas empresas do meio offshore, 

segundo a própria ANTAQ. 

 

 

Figura 1.3 – Navio de Apoio Logístico - PSV (dof.com, 2021) 

 



20 
 

1.2 OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo principal a avaliação do aproveitamento 

energético de rejeito térmico de motores de combustão interna de aplicação marítima, como 

fonte de energia para Ciclo Rankine Orgânico. Isso ocorre por conta dos desafios 

regulamentários impostos pela IMO, como forma de se reduzir os efeitos destes motores para 

as mudanças climáticas pelo aumento da eficiência.  

Dito isto, avaliar o potencial de uso do Ciclo Rankine Orgânico é interessante do ponto 

de vista de engenharia para que se possa atender a estas demandas de sustentabilidade 

estabelecidas pela organização. Os seguintes objetivos específicos para este presente projeto 

podem ser listados: 

1. Determinação das condições de contorno do sistema a ser avaliado, contemplando 

aspectos geométricos e operacionais, tendo foco nas vazões e temperaturas dos fluidos 

provenientes do motor. 

2. Pré-dimensionamento de trocadores de calor, para absorção do calor proveniente das 

fontes quentes oriundas do motor. 

3. Modelagem de Ciclo Rankine Orgânico operando com fluidos orgânicos de trabalho, 

considerando parâmetros concentrados para os componentes, e avaliando os fluidos 

R123, R124, R134a, R141b, R142b e R245fa. 

4. Avalição da variação do fator de uso de energia para o sistema com e sem 

aproveitamento energético 

5. Análise dos resultados e a partir deles tecer avaliações sobre o potencial de uso deste 

ciclo de potência nestas embarcações 
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2 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

2.1 MOTORES DIESEL 

Os motores Diesel são habitualmente utilizados em tratores, caminhões, navios, grupos 

geradores de energia e instalações industriais. Devido a restrições impostas pela portaria n° 23 

de 1994 do Departamento Nacional de Combustíveis, o uso de motores a diesel em veículos de 

passeio apresenta restrições, sendo utilizado somente em veículos com maior capacidade de 

carga ou para aplicação fora de estrada. Essas aplicações são em virtude do seu grande 

suprimento de energia mecânica e/ou força motriz de acionamento, de forma que atenda melhor 

às demandas energéticas desses usos. Isto é, aplicações pesadas que costumam ter altos níveis 

de carga e torque empregados. 

O motor Diesel tem este nome em homenagem ao seu criador Rudolf Diesel, 

engenheiro francês nascido em Paris, que patenteou o primeiro motor em Augsburg - Alemanha. 

Esse que foi desenvolvido ao final do século 19, oficialmente, o primeiro teste bem sucedido 

foi realizado em 1897. (BRUNETTI, 2012) 

De acordo com sua aplicação, os motores diesel são classificados em quatro aplicações 

básicas, conforme descrito por Brunetti: 

• Veiculares: Destinados ao acionamento de veículos terrestres em geral, tais como 

caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, e alguns modelos de trens. 

• Estacionários: Destinados ao acionamento de máquinas estacionárias, tais como grupos 

de geradores, bombas ou outras máquinas que operam em regime constante de rotação. 

• Industriais: Destinados ao acionamento de máquinas de construção civil, tais como 

tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, 

veículos de operação fora-de-estrada, acionamento de sistemas hidrostáticos e outras 

aplicações onde se tenham necessidades específicas de operação e demanda energética. 

• Marítimos: Destinados à propulsão de embarcações e maquinário de uso naval. 

Conforme o tipo de serviço e o regime de trabalho da embarcação, existe uma vasta 

gama de modelos com características apropriadas, conforme o uso.  

Os motores de combustão interna, segundo o tipo de combustível que utilizam, são 

classificados em motores do ciclo Otto e ciclo Diesel. Motores do ciclo Otto operam em ciclo 

com aspiração de mistura ar-combustível preparada antes de ser comprimida no interior dos 
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cilindros. A combustão da mistura é provocada por centelha produzida numa vela de ignição. 

É o caso de todos os motores a gasolina, álcool, ou gás que são utilizados, em geral, nos 

automóveis (BRUNETTI, 2012). 

Motores do ciclo Diesel aspiram ar, que é comprimido no interior dos cilindros, e 

injeta-se o combustível sob pressão superior àquela em que o ar se encontra, promovendo 

dispersão e vaporização. A combustão ocorre por autoignição, quando o combustível entra em 

contato com o ar aquecido pela pressão elevada. O combustível que é injetado ao final da 

compressão do ar, na maioria dos motores do ciclo Diesel é o óleo Diesel comercial, porém 

outros combustíveis, tais como nafta, gás natural liquefeito, óleos minerais mais pesados e óleos 

vegetais podem ser utilizados em motores construídos especificamente para a utilização destes 

combustíveis. Na figura 2.1, há um exemplo de motor diesel. 

 

 

Figura 2.1 – Motor Diesel, visto em corte. (oleodieselparageradores.com.br, 2017) 

 



23 
 

2.1.2. TIPOS DE APLICAÇÃO DE MOTORES DIESEL MARÍTIMO 

Segundo a Marinha do Brasil (2011), em geral, os motores diesel de maior relevância 

a bordo são os motores para propulsão e os motores para geração de energia elétrica. Onde para 

a propulsão, o motor é conhecido como Máquina de Combustão para Propulsão (MCP),  

ilustrado na figura 2.2, que é responsável pela propulsão da embarcação. Dependendo do tipo 

do navio e seu porte pode se haver mais de um MCP para atender a demanda de propulsão 

estabelecida no projeto do casco.  

 

Figura 2.2 – Motor de Combustão Principal (CATERPILLAR, 2021) 

Já para geração de energia elétrica existem dois representantes, que são tidos como 

grupos geradores, onde é um motor de combustão interna acoplado a um alternador e de forma 

conjunta fornecessem a energia consumida a bordo. O primeiro deles é conhecido como 

Máquina de Combustão Auxiliar (MCA), figura 2.3, que é o equipamento responsável pelo total 

de geração da energia elétrica utilizada a bordo. O outro representante é o Diesel Gerador 

Elétrico (DGE), figura 2.4, responsável pelo fornecimento de energia para instrumentos 

essenciais, como GPS e rádio, em caso de falha no fornecimento de energia elétrica.  
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Figura 2.3 – Motor de Combustão Auxiliar (MCA). (marineinsight.com, 2021) 

 

 

Figura 2.4– Diesel Gerador de Emergência (DGE). (CATERPILLAR, 2021) 
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2.2 PSV – PLATFORM SUPPLY VESSEL (EMBARCAÇÕES DE APOIO MARÍTIMO) 

Embarcações de diversos tipos fornecem o apoio logístico ao mercado offshore, sendo 

responsáveis por levar os suprimentos necessários para suas operações e prestando numerosos 

serviços, tais como: 

• Transporte, montagem e lançamento de equipamentos e tubulações;  

• Manuseio de âncoras;  

• Apoio a serviços de manutenção em plataformas e estruturas submersas;  

• Transporte de pessoas; combate a incêndios e à poluição, entre 

O tipo mais utilizado de navio de apoio a nível mundial e nacional é o Platform Supply 

Vessel (PSV – navio de apoio a plataformas), conforme ilustrado na figura 2.5. Projetado para 

ter grande capacidade de armazenagem com o objetivo de abastecer as instalações offshore 

(plataformas). Medem de 60 a 100 metros de comprimento e tem em torno de 5.000 HP de 

potência efetiva combinando as potências dos MCP’s empregados, de acordo com a ANTAQ. 

São embarcações especialmente designadas para satisfazer as necessidades dos clientes 

transportando equipamentos e suprimentos para apoiar as instalações offshore. Segundo dados 

da Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo (ABEAM), estas embarcações 

correspondem a aproximadamente 52% das embarcações de apoio logístico no país. Portanto, 

o impacto deste tipo de navio é significativo no mercado nacional. 

 

Figura 2.5 – Embarcação tipo PSV (bramoffshore.com, 2021) 
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2.3 CICLO DE RANKINE ORGÂNICO 

Os sistemas de geração de energia baseados em ciclos orgânicos de Rankine (ORC) 

são conceitualmente similares aos sistemas convencionais baseados em ciclo Rankine, 

contando com os mesmos componentes principais, conforme ilustrado na figura 4.1. A principal 

diferença está relacionada ao fluido de trabalho empregado que, ao invés de água, são fluidos 

orgânicos como hidrocarbonetos, hidroclorofluorocarbonetos (HCFCs), dentre outros.  

 Por conta das características do ORC, sistemas deste tipo podem usar diferentes fluidos 

de trabalho para explorar fontes de calor de baixa temperatura para produzir trabalho útil. Isto 

é, conseguir gerar energia através de fontes de calor que usualmente são rejeitadas para o meio 

ambiente, como água de resfriamento em motores à combustão interna. Essa é uma 

característica que esses fluidos possuem pois geralmente têm menor calor de vaporização em 

comparação à água, e, portanto, podem acompanhar melhor a fonte de calor a ser resfriada, 

realizando assim uma melhor absorção de calor da fonte quente pelo fluído de trabalho.  

Uma outra vantagem observada no comportamento dos fluidos orgânicos é que a turbina 

construída para ORC’s normalmente requer apenas um expansor de estágio único, resultando 

em um sistema mais simples e econômico em termos de custos de capital e manutenção. 

(SINGH, PEDERSEN, 2015). Na figura 2.6 é ilustrado de forma genérica o processo descrito. 

 

Figura 2.6  – Processo genérico de um sistema ORC (H. CHEN, et. al, 2010)
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Figura 2.7 – Diagrama T-s Genérico (AUTOR) 

Uma breve descrição, de forma genérica, dos processos ocorridos ao longo do Ciclo 

de Rankine Orgânico é realizada a seguir, em consonância com o que é ilustrado na figura 2.7. 

Onde:  

7-1: Bombeamento: consiste no aumento da pressão do fluido de trabalho até a pressão de 

evaporação a partir da pressão de condensação. No ciclo teórico, considera-se que esse processo 

é isentrópico. 

1-3: Vaporização: consiste na transferência de calor para o fluido de trabalho a partir de fonte 

externa, implicando em aquecimento (1-2) e vaporização (2-3). No ciclo teórico, considera-se 

este processo como isobárico. 

3-4: Super Aquecimento: na transferência de calor para o fluido de trabalho, a partir de fonte 

externa, implicando em aquecimento na fase de super saturação (3-4). No ciclo teórico, 

considera-se este processo como isobárico. 

4-5: Expansão: consiste na expansão restrita do fluido de trabalho na forma de vapor saturado 

ou superaquecido a partir da pressão de evaporação para a pressão de condensação. Durante o 

processo, o expansor converte a energia do fluido em energia mecânica de eixo, e o gerador 

converte a energia mecânica de eixo em energia elétrica. No ciclo teórico, modela-se este 

processo como isentrópico. 

6-7: Condensação: consiste na transferência de calor do fluido para o meio externo, visando 

favorecer a transição da fase vapor para líquida, o que propicia o bombeamento, fechando assim 
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o ciclo. Primeiramente ocorre arrefecimento da temperatura do fluído (5-6) para em seguida 

ocorrer apropriadamente a mudança de fase de vapor saturado para líquido saturado (6-7). 
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3 CONTEXTO ENVOLVIDO 

3.1 PREOCUPAÇÃO COM GASTOS ENERGÉTICOS E EMISSÃO DE POLUENTES 

De acordo com uma das maiores empresas fabricantes de motores marítimos, a 

Wärtsilä Corporation, é visto que em motores a combustão interna existem diversas formas de 

reaproveitamento da energia que é perdida em forma de calor - seja por exaustão e/ou pelos 

líquidos de arrefecimento utilizados (WARTSILA CORPORATION, 2004).  

De acordo com a figura 3.1, baseada nos trabalhos de Taylor (1996), em torno de 40% 

da energia dos combustíveis é efetivamente utilizada para geração de trabalho útil, isto é, para 

propulsão marítima. Após o ciclo de combustão, o restante do montante da energia do 

combustível é perdido na forma de calor por meio da água de arrefecimento, gases de exaustão, 

dentre outras formas. Portanto, é expressiva a quantidade de energia perdida que poderia ser 

aproveitada. 

 

Figura 3.1 – Balanço Energético Típico de um Motor Diesel Marítimo (TAYLOR,1996) 

Desde 2009, tem havido um interesse crescente em sistemas de aproveitamento 

energético. Em particular, o interesse por estes sistemas tem aumentado inclusive por conta do 

Índice de Design de Eficiência Energética (Energy Efficient Design Index - EEDI) introduzido 

pela IMO (2013), exigindo que novos navios sejam construídos em um nível mínimo de 

eficiência energética que ao passar dos anos tem ficado cada vez mais exigente.  

30%

40%

16%

4%

1%
9%

Balanço Energético Típico de um Motor Marítimo

gases de exaustão trabalho útil água de jaqueta óleo radiação outros
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Deste modo, alguns dos efeitos interessantes do uso de sistemas de aproveitamento 

energético é que se pode reduzir o impacto ambiental, atendendo as demandas legais vigentes, 

ao mesmo tempo em que se reduz o consumo de combustível, reduzindo custos operacionais. 

Tais efeitos ocorrem por conta de um aumento na eficiência do trabalho gerado, isto é, 

aproveitando melhor a energia química contida no óleo combustível. Inclusive é possível obter 

redução e melhor controle da manutenção de tais equipamentos como um todo. (WÄRTSILÄ 

CORPORATION, 2004). 

3.2 MODOS DE CALOR POSSÍVEIS DE SEREM REAPROVEITADOS: 

Tendo em vista a discussão apresentada anteriormente, torna-se necessário listar todas 

as fontes de calor rejeitadas pelo motor. Adicionalmente, os rejeitos térmicos se apresentam em 

forma de fluidos diferentes, a temperaturas diferentes e com características distintas que, 

portanto, necessitam de procedimentos adequados para se gerar energia elétrica a partir de cada 

uma destas fontes térmicas (WOOLNOUGH, 2011). 

Assim, a Tabela 3.1 apresenta uma classificação sumarizada das fontes de energia 

térmica de acordo com a faixa de temperaturas. 

 
Tabela 3.1 – Classificação das fontes de calor (WOOLNOUGH, 2011). 

Classificação das Fontes de Calor 

LGH - Low Grade Heat  
(calor de baixa temperatura) abaixo de 100°C 

MGH - Medium Grade Heat  
(calor de média temperatura) 100°C até 400°C 

HGH-High Grade Heat  
(calor de alta temperatura) acima de 400°C 

 

 Onde no caso, pode-se considerar como LGH o calor absorvido pelo líquido de 

arrefecimento na linha do circuito de água de camisa do motor, responsável pelo arrefecimento 

do bloco do motor ao longo da operação do motor, que em geral operam em torno de 90 °C, 

conforme descrito por Taylor (1996).  

Já para os gases de exaustão, pode-se considerar como sendo uma fonte de calor do 

tipo HGH em motores diesel marítimo, caldeiras, e turbinas a gás de alta potência, enfim toda 

sorte de emissões de gases de exaustão a altas temperaturas.  

https://www.thermopedia.com/authors/541/
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Com base nessa discussão, pode-se concluir que seria interessante utilizar dois grupos 

de trocadores de calor para aproveitamento do calor rejeitado por motores de combustão interna. 

 

3.3 APLICAÇÕES EXISTENTES NO MERCADO 

Por conta de fatores ambientais e econômicos citados anteriormente, tem sido 

percebido um certo avanço no desenvolvimento dessas tecnologias nos últimos anos. Empresas 

tradicionais, atuantes no fornecimento de equipamentos navais como a Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI), têm sido referência nos últimos anos ao oferecer ao mercado soluções 

confiáveis e promissoras para o aproveitamento energético em navios. 

Em grandes navios de carga, há espaço disponível onde é possível instalar sistemas 

que aproveitem o calor rejeitado pelos gases de exaustão e líquidos de arrefecimento dos 

motores de propulsão, tendo em vista o grande volume empregado por estes sistemas, e aspectos 

relacionados a massa são menos relevantes se comparados a veículos terrestres. Empresas como 

a Wärtsilä Corporation e a MAN possuem sistemas de aproveitamento energético por meio dos 

gases de exaustão, desenvolvidos e implementados em parceria com a MHI.  

Segundo Kuwahara e Okubo (2013) um fator limitante para a implementação destes 

sistemas é o espaço na sala de máquinas das navegações. Portanto, nem todos os sistemas de 

aproveitamento energético existentes são aplicáveis em todos os tipos de navios. Para 

embarcações maiores é possível lançar mão de variadas soluções, de forma a se aproveitar o 

calor rejeitado seja pelos gases de exaustão ou pelos sistemas de água de arrefecimento do 

motor. Por outro lado, em embarcações menores, soluções mais compactas aparentam ser mais 

interessantes para este intuito. 

Tais sistemas utilizam os gases de exaustão para aquecer caldeiras e a partir daí 

alimentarem um ciclo tradicional de Rankine para geração de energia elétrica por meio de 

expansão de vapor d’água superaquecido. Todavia, este é um sistema volumoso e pelas 

dimensões empregadas acaba sendo viável hoje em embarcações de grande porte, com espaço 

interno na praça de máquinas que permita sua implementação.  

Também existem sistemas deste tipo que utilizam em conjunto o sistema à Rankine 

tradicional em conjunto com turbinas movidas a gás especiais que operam parte dos gases de 
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exaustão para geração de energia elétrica, ilustrada na figura 3.2, sendo definido como geração 

combinada de acordo com a MHI (2011).  

Enfim, existem diversos arranjos para esse tipo de aproveitamento da energia térmica 

rejeitada pelos gases de exaustão, todavia são demasiadamente volumosos, o que os impede de 

ser utilizados em todos os tipos de embarcações, como descrito nos trabalhos de Noor e Ricardo 

(2015). 

 

Figura 3.2 – Dados do sistema de Super Waste Heat Recovery. (MHI, 2011) 

 

Por outro lado, existe uma solução desenvolvida pela Canetix Technologies em 

parceira também com a MHI (figura 3.3) que é mais versátil de se empregar no mercado. Em 

conjunto, as empresas desenvolveram um sistema que utiliza a água de arrefecimento do motor 

para aproveitamento energético utilizando o princípio do Ciclo Rankine Orgânico, do inglês 

Orgânic Rankine System – ORC.  

O sistema desenvolvido por estas empresas é compacto e possível de ser empregado 

em navegações de diversas escalas. Por conta de ORC utilizar fluídos orgânicos, como o R245fa, 

ao invés de água em sua operação, isso permite que o sistema opere requisitando de menor 

espaço para entregar resultados similares ao de um ciclo tradicional de Rankine. 
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Figura 3.3 – Dados do sistema Hydrocurrent ®. (CALNETIX TECHNOLOGIES/MHI, 2015) 

 

3.4 PRÉ-ANÁLISE DE UM PSV GENÉRICO 

Tendo em vista as pesquisas realizadas, para o escopo de análise do presente trabalho, 

torna-se interessante investigar por meio da análise de um pré-dimensionamento de um trocador 

de calor para um MCP típico de aplicação em PSV’s.  

Tal análise servirá para avaliar se um sistema de aproveitamento energético, como este 

da Canaltetix/MHI, realmente seria viável para embarcações de apoio logístico, em virtude de 

sistemas baseados em ORC serem capazes de converter energia térmica em elétrica em taxas 

relevantes tendo em vista o tamanho compacto do sistema como um todo. 

A capacidade do sistema de geração principal de qualquer embarcação do tipo PSV é 

usualmente constituída por pelo menos dois grupos geradores à diesel, onde por questões de 

segurança apenas um fica em funcionamento, enquanto o ou outro é tido como reserva 

(NAVARRO, 2015). 

A seguir, temos uma análise genérica para uma embarcação PSV deste porte de 

operação com potência efetiva em torno de 6.000 hp, como pode ser observado na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Balanço de carga hipotético de um PSV (NAVARRO, 2015) 

CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS 
MAR  
USO 

ESSENCIAL 
(kW) 

MAR  
USO 

NORMAL  
(kW) 

EM 
MANOBRA  

(kW) 

OPERAÇÃO  
EM 

OFFSHORE  
(kW) 

NO PORTO  
FUNDEAMENTO  

(kW) 

1-Sala de máquinas - uso contínuo 56,4 55,5 69,0 78,7 22,5 
2-Sala de máquinas - uso intermitente 3,9 1,5 1,5 8,6 0,7 
3-Sala de máquinas (diversos) 1,5 10,0 7,6 49,0 7,4 
4-Ar condicionado e ventilação 0,0 37,1 37,1 37,1 32,3 
5-Máquinas de convés 1,8 12,1 12,1 788,4 0,0 
6-Cozinha/Despensa 0,0 12,9 12,9 0,4 12,9 
7-Lavanderia 0,0 2,3 2,3 2,3 4,5 
8-Oficina 0,0 4,1 4,1 0,0 6,4 
9-Iluminação 11,0 11,0 11,0 14,9 9,8 
10-Equipamentos de nav. e comunicação 4,8 5,1 5,1 5,6 1,9 
            
TOTAL 79,4 151,6 162,7 985,0 98,4 

 

Sendo assim, por questões de segurança operacional ao longo da vida útil da 

embarcação, é adotado um acréscimo de 25% em acima da demanda atual do projeto básico 

para eventuais incrementos de cargas futuras ou substituição de equipamentos antigos para 

equipamentos mais modernos (NAVARRO, 2015). 

Logo, para o caso hipotético descrito na Tabela 3.2, seriam necessários dois geradores 

de no mínimo 1231,25kW (985 𝑘𝑘𝑊𝑊×1,25). Portanto, observa-se que o emprego de um alto nível 

de zelo e precaução é algo de grande valia em alto mar, tendo em vista que em caso de falha 

severa a embarcação ficaria à deriva. 

Logo, tendo em vista essas perspectivas de uso de potência elétrica em um PSV 

genérico, entende-se que um sistema de aproveitamento energético de calor emitido pelo MCP 

pode ser algo interessante, do ponto de vista de se minimizar o custo de combustíveis com os 

grupos geradores. Isto é, seria uma forma de se reduzir as emissões de gases poluentes através 

de um menor consumo de combustível, ao mesmo tempo em que se tem uma redução dos custos 

envolvidos com aquisição e armazenamento do mesmo.  

Se parte das demandas energéticas puder ser alimentada via aproveitamento energético, 

isso demonstraria um potencial de uso interessante, pois acarretaria em uma maior eficiência 

na gestão energética da embarcação, redução nos custos com insumos e combustíveis, redução 

na periodicidade da manutenção do sistema principal, além é claro de reduzir o impacto 

ambiental da operação do empreendimento.  
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4 APROVEITAMENTO ENERGÉTICO COM ORC 

4.1 MOTOR DIESEL EMPREGADO 

Como objeto de trabalho, foi selecionado um motor de propulsão marítima, cuja 

potência e aplicação seja usual para PSV’s. Devido ao fato de o mercado de apoio marítimo ser 

dinâmico e possuir diversos fornecedores de motores, foi escolhido um motor cuja potência 

esteja dentro da média deste tipo de uso (6000 hp / 4475kW). 

O motor escolhido foi um modelo Caterpillar 3516, que é um motor diesel marítimo 

de uma das maiores fabricantes do mercado, a própria Caterpillar, e inclusive possui diversas 

informações disponíveis dos seus equipamentos no site da empresa. A Tabela 4.1 apresenta as 

principais especificações técnicas deste modelo, que é ilustrado na figura 4.1. 

Tabela 4.1  - Propriedades do Motor Diesel.  (CATERPILLAR,2012) 

PROPRIEDADE VALOR UNIDADE 
Potência Nominal do 

Motor Empregado 
 

2350 kW 

Velocidade de 

Rotação 
1800 rpm 

Temperatura de 

entrada/saída   

Camisa do Motor 

89 / 99 (362/372) ºC (K) 

Temperatura de 

saída dos gases de 

exaustão à 1 atm 

634 (907) ºC (K) 

Vazão nominal  

 água de resfriamento 

na camisa do motor 

1400 (24,6) L/min (kg/s) 

Vazão nominal  

Gases de Exaustão 

do Motor 

533 (8,8) M³/min (kg/s) 
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Figura 4.1 - Motor Caterpillar modelo 3516. (CATERPILLAR, 2012)  

 

4.2 FLUÍDOS ORGÂNICOS EMPREGADOS 

Enquanto os estudos de seleção de fluidos na literatura científica cobrem uma ampla gama 

de fluidos de trabalho, apenas alguns fluidos são realmente usados no uso comercial de ORC. 

No presente trabalho, foram selecionados alguns fluídos de trabalho de acordo com os trabalhos 

de Bao e Zhao (2013), que realizaram uma relação de fluídos mais indicados para diversas 

aplicações ORC. Foram escolhidos fluídos mais conhecidos e recomendados pela listagem dos 

autores citados.  

De acordo com Bao e Zhao (2013) os fluídos orgânicos para este tipo de aplicação 

apresentam temperatura de condensação próxima da temperatura ambiente, em torno de 30ºC, 

e evaporação em torno de 80ºC, ligeiramente inferior a temperatura do fluido da camisa do 

motor. Adicionalmente, deseja-se que os fluidos apresentem relativamente reduzido calor 

latente de vaporização no evaporador, e significativa variação de entalpia durante o processo 

de expansão, de modo a maximizar a conversão de energia.  

Tais características justificam o uso de água da camisa do motor para evaporação e 

água do mar para condensação, pois estão em faixas de temperatura próximas dessas médias 

usuais. Com base nesta discussão, neste estudo foram avaliados os seguintes fluidos: R123, 

R124, R134a, R141b, R142b e R245fa. A Tabela apresenta algumas propriedades termofísicas 

dos fluidos avaliados.  
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Tabela 4.2 – Fluídos de trabalho selecionados – Dados Gerais. (EES, 2021) 

FLUÍDOS 

PRESSÃO DE 

SATURAÇÃO 

(30ºC) 

VOLUME 

ESPECÍFICO 

PARA 

LÍQUIDO 

SATURADO 

(30ºC) 

PRESSÃO DE 

SATURAÇÃO 

(80ºC) 

VOLUME 

 ESPECÍFICO  

PARA VAPOR 

SATURADO  

(80ºC) 

- [kPa] [m³/kg] [kPa] [m³/kg] 

R123 
 

110 0,0006892 490 0,0007627 

R124 446 0,03642 1576 0,0008873 

R134a 771 0,0008421 2635 0,006438 

R141b 94 0,2211 422 0,0008932 

R142b 391 0,0009104 1390 0,01581 

R245fa 177 0,09881 791 0,0008546 

 
 

Tabela 4.3 – Fluídos de trabalho selecionados – Comparação com a Água. (EES, 2021) 

FLUÍDOS 

ENTALPIA DE 

CONDENSAÇÃO 

(30ºC) 

ENTALPIA DE 

VAPORIZAÇÃO 

(80ºC) 

- [kJ/kg] [kJ/kg] 
R123 

 
169 146 

R124 143 105 

R134a 173 106 

R141b 224 196 

R142b 199 157 

R245fa 187 152 

Água 2430 2308 

 

 

4.3 COMPONENTES EMPREGADOS NO SISTEMA ORC 

Para o modelo de sistema ORC proposto, foi utilizado um arranjo de ciclo inspirado  

no que foi empregado no trabalho Yang e Yeh (2015), visto na figura 4.2, que explora o uso de 

sistema ORC superaquecido para motores marítimos de grande porte, empregados em navios 
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mercantes. As temperaturas envolvidas no caso do trabalho de Yang e Yeh (2015) é empregado 

para um motor diesel de grande porte, com faixas de temperatura da linha de arrefecimento do 

bloco do motor, e de exaustão próximas, das vistas no motor tido como objeto de estudo.  

Portanto, este é um arranjo de sistema baseado em ORC interessante para avaliação do 

potencial do modelo proposto em embarcações de menor porte. Isto é, para o presente estudo, 

que visa abordar o potencial teórico de um sistema destes, para uso em embarcações do tipo 

PSV, tal arranjo se mostra pertinente para o pré-dimensionamento de sistema a ser realizado 

neste trabalho. 

 
Figura 4.2 – ORC com superaquecimento. (YANG e YEH, 2015) 

  

4.3.1 Trocador de Calor  

O trocador de calor empregado no presente estudo é baseado no modelo AS-01194 da 

fabricante Exergy LLC, empresa referência no segmento de atuação. Tal trocador foi escolhido 

por conta de sua simplicidade para análise numérica a nível de graduação e forma geométrica 

compacta, tendo em vista suas aplicações de acordo com o fabricante. Outro fator 

preponderante para sua escolha é a de que seus dados permitem uma forma de se ter dados reais 

de um trocador compacto tubo-tubo concêntrico que possa servir de base para avaliar o 

potencial do modelo proposto de sistema ORC compacto.  

Isto é, usando parâmetros reais para conferir maior assertividade a análise de pré-

dimensionamento proposta o estudo realizado pode assim servir como base para um estudo de 

potencial teórico coerente e razoável. Todavia, serão considerados para o sistema proposto 

todas estas características indicadas na tabela, exceto o comprimento e área total de troca 
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térmica, sendo assim uma forma de avaliar o quão próximo o modelo de trocador de calor real 

poderia atender o problema proposto. A seguir, são ilustradas algumas aplicações usuais deste 

modelo de acordo com o fabricante: 

• Alta temperatura, alta pressão, baixa vazão 

• Fluídos com escoamento em contra-corrente ou em paralelo 

• Fluidos multifásicos  

• Alto estresse térmico 

• Condensação de vapor 

De acordo com Hatami e Ganji (2014), o trocador de calor empregado é parte essencial 

de um sistema de aproveitamento energético, pois este componente é o responsável por absorver 

o máximo de energia disponível da fonte quente e transmitir esta energia em forma de calor 

para o fluído da fonte fria.  

Tabela 4.4  – Propriedades de Performance. (EXERGY LLC 2020) 

PROPRIEDADES DE PERFORMANCE 
Taxa de transferência de calor  

máxima permitida 
29 kW 

Vazão de fluídos  

máxima permitida 

38 L/min 

(0,63 kg/s) 

Pressão máxima permitida 
310 bar 

(31000 kPa) 

Diâmetro Interno  

do Trocador de Calor 

19,1 mm 

(0,0191 m) 

Diâmetro Externo  

do Trocador de Calor 

31,8 mm 

(0,0318 m) 

Área de Troca Térmica 0,34 m² 

Comprimento Total de Troca Térmica 5,67 m 

Largura 245,60 mm 

Altura 215,90 mm 

Comprimento 495,05 mm 

Peso Seco Aproximado 14,5 kg 
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Figura 4.1 – Imagem Ilustrativa de um Trocador de Calor do fabricante. (EXERGY LLC, 2020) 

 

4.3.2 Turbina e Bomba 

No presente estudo, a turbina e a bomba serão tratadas de forma ideal, como processos 

isentrópicos entre as pressões de evaporação e condensação, tendo em vista que uma abordagem 

com os conteúdos vistos ao longo da graduação é suficiente para realizar uma estimativa 

coerente da magnitude de potência envolvida para o funcionamento do sistema de 

aproveitamento energético no pré-dimensionamento proposto. Nos trabalhos de Bao e Zhao 

(2013) é dito que tais abordagens são suficientes, os autores afirmam que os fluídos orgânicos 

possuem como principal característica operarem de forma mais suave e menos danosa para 

estes componentes, de forma a maximizar a eficiência térmica e minimizar a irreversibilidade 

do sistema, em comparação ao que é tido no emprego usual de vapor d’água.  

Há de se lembrar que neste modelo teórico o mais importante são os trocadores de 

calor, pois são os componentes responsáveis pela realização da absorção do calor empregado 

para o funcionamento adequado do sistema como um todo, de acordo com Yang e Yeh (2015). 

Assim, podendo se avaliar o potencial de uso de um sistema desses tendo como força motriz a 

troca térmica envolvida de forma compacta e eficaz. Adicionalmente, a modelagem dos 

componentes em maiores detalhes requer detalhes construtivos e geométricos que muitas vezes 

não são disponíveis em especificações de catálogos comerciais.  
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5 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA ORC 

Como exposto no capítulo anterior, o arranjo empregado para o sistema proposto foi 

inspirado nos trabalhos de Yang e Yeh (2015). O arranjo obtido, para o estudo teórico de 

avaliação do potencial de aproveitamento por ORC, é ilustrado nas ilustrações indicadas na 

figura 5.1 e na figura 5.2. O modelo proposto possui fluídos escoando em cada trocador de calor 

na configuração contra-corrente, o que, segundo Shah (2003), favorece a eficiência de troca 

térmica, o que é interessante para trocadores de calor do tipo compacto. 

 

Figura 5.1 – Processos do sistema proposto baseado em ORC. (AUTOR) 

 

 

Figura 5.2 – Diagrama T-s dos processos do sistema ORC proposto. (AUTOR) 
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5.1 ANÁLISE INICIAL 

Objetivos: 

• Obter área A de troca térmica e comprimento L dos dutos concêntricos dos trocadores 

de calor utilizados no sistema proposto, responsáveis pelos processos de evaporação, 

superaquecimento, resfriamento e condensação do fluído de trabalho usado; 

• Obter estimativa de potência gerada pela turbina teórica, potência de compressão teórica 

e eficiência térmica teórica do ciclo desenvolvido. Para atingir tais objetivos, as 

modelagens realizadas são baseadas nos aprendizados adquiridos ao longo da graduação 

por meio de obras de autores como Incropera (2017), Lienhard (2016) e Shah (2003). 

 

Dados Iniciais: 

Foram obtidos dados iniciais de acordo com características do motor e fluídos 

orgânicos, de forma a se obter o mínimo de dados assertivos para modelagem assertiva do 

sistema ORC proposto. 

• É conhecida as vazões mássicas empregadas na linha de fluído quente oriundo da camisa 

do motor e linha de fluído quente oriunda dos gases de exaustão; 

• Pelas características do motor, temos temperatura de fonte quente entrando no trocador 

(𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖) e temperatura de fonte quente saindo do trocador (𝑇𝑇ℎ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)  já conhecidas para linha 

da água da camisa de arrefecimento do motor. Onde a fonte quente são as águas de 

arrefecimento da camisa do motor; 

• Pelas características do motor, temos temperatura de entrada no trocador de calor de 

fonte quente, supersaturada, (𝑇𝑇ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖)  já conhecida para linha dos gases de exaustão. 

Onde a fonte quente são os gases de exaustão do motor; 

• Considerar que são conhecidas as temperaturas de entrada e de saturação do fluído 

orgânico empregado; 

• Considerar que é estimada uma temperatura de filme (𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏)  razoável para cada fluído, 

de forma a termos propriedades termodinâmicas para a análise ser feita. 

• Implementar e resolver modelo numérico de avaliação do pré-dimensionamento 

proposto com o auxílio do aplicativo Engineering Equations Solver (EES), que 

apresenta vantagem relacionada com a disponibilidade de bibliotecas e funções de 

propriedades termodinâmicas.  
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A Tabela 5.1. apresenta os dados iniciais estabelecidos para o desenvolvimento do 

estudo abordado neste trabalho. Os dados de vazões mássicas foram obtidos após um processo 

iterativo inicial, utilizando o aplicativo EES, de forma a se respeitar os limites do modelo de 

trocador de calor empregado. Os dados de temperatura foram ser obtidos através da literatura 

envolvida.  

Tabela 5.1  – Dados Iniciais estabelecidos. (AUTOR) 

DADOS INICIAIS 
𝑚𝑚ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜,𝚥𝚥𝚥𝚥̇  0,5 kg/s  

𝑚𝑚ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ̇  0,5 kg/s  

𝑚𝑚𝑠𝑠𝚥𝚥̇  0,58 kg/s  

𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖 99 ºC 

𝑇𝑇ℎ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 89 ºC 

𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖 30 ºC 

𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜  80 ºC 

𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 80 ºC 

𝑇𝑇ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 634 ºC 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑖𝑖𝑖𝑖 16 ºC 

 

Hipóteses Simplificadoras: 

As seguintes hipóteses simplificadoras foram adotadas para a modelagem e análise: 

1. Regime Permanente: muito embora seja comum a operação com variação de rotação, 

torque e consequentemente vazão e temperatura dos fluidos, está hipótese é adequada 

para uma avaliação inicial. 

2. Perdas de energia desprezíveis para o ambiente, de acordo com Incropera (2017). 

3. Coeficiente global de transferência de calor uniforme nas regiões monofásica e bifásica, 

assumindo valores distintos para cada região. 

4. Geração de calor nula, sem dissipação viscosa, e sem reação química. (SHAH, 2003) 

5. Considerando um sistema de coordenadas cilíndricas para o problema, os efeitos de 

transmissão de calor são mais significativos na coordenada radial do que nas demais 

coordenadas, logo os efeitos termodinâmicos serão desprezíveis nestas coordenadas. 

6. Resistência Térmica da parede é desprezível: devido aos elevados valores de 

condutividade térmica e reduzida espessura, a resistência térmica da parede possui 
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efeito termodinâmico inferior aos de resistência térmica por condução e resistência 

térmica por convecção no sistema. 

7. Resistência de incrustação é desprezível: considerando que tal dado é desconhecido a 

priori, considera-se nesta avaliação inicial condição de trocadores de calor limpos. 

8. O perfil de temperatura é completamente desenvolvido para fluídos da fonte quente e 

fonte fria empregados ao longo do comprimento dos dutos concêntricos.  

 

Após avaliação do sistema, realizar as seguintes avaliações: 

• Analisar se com os resultados obtidos para os trocadores de calor e potência gerada se 
o potencial de uso de um sistema ORC como o proposto no presente trabalho; 

• Analisar o potencial de uso dos candidatos de fluídos orgânicos nesta configuração de 
trocador de calor; 

• Analisar propostas de trabalhos futuros baseados nos resultados obtidos deste trabalho, 
à fim de gerar mais conhecimento e ciência nesta área de estudos de ciências térmicas e 
aproveitamento energético. 

 

 

5.2 EVAPORADOR 

Devido às diferenças nos processos de transferência de calor com e sem mudança de 

fases, o evaporador será analisado como dois componentes independentes. Assim, para o 

conjunto evaporador, a taxa de transferência de calor a partir da água da camisa do motor para 

o fluido de trabalho é dado pela soma das parcelas monofásicas e bifásicas, conforme a seguinte 

relação: 

 �̇�𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  = 𝑞𝑞ℎ,𝐴𝐴̇ + 𝑞𝑞ℎ,𝐵𝐵̇ = 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝐴𝐴̇ + 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝐵𝐵̇  (5.1) 

   

Para determinação dos parâmetros estipulados, como 𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ,   é imprescindível a 

avaliação do problema por trechos de troca térmica monofásico-monofásico (trecho A) e 

monofásico-bifásico (trecho B). Tendo em vista que ao longo do trecho monofásico-

monofásico ocorre mudança de temperatura entre os fluídos empregados, e no trecho 

monofásico-bifásico ocorre mudança de fase no fluído orgânico utilizado, portanto esta 

abordagem de resolução se faz pertinente para a análise em questão.  
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Desta forma, é tido que o calor necessário para o aumento da temperatura do fluído 

orgânico é o mesmo calor rejeitado pela água da camisa do motor no trecho monofásico-

monofásico. Assim como, o calor necessário para a vaporização do fluído orgânico no bifásico-

monofásico, ser o mesmo calor rejeitado pela água da camisa neste mesmo segmento. Isto é, 

 𝑞𝑞ℎ,𝐴𝐴̇ = 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝐴𝐴̇  e 𝑞𝑞ℎ,𝐵𝐵̇ = 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝐵𝐵̇  . 

Portanto, considerando calor específico como constante para os fluidos nos trechos 

monofásicos, e considerando que o fluido de trabalho está em estado de vapor saturado na saída 

do evaporador, chega-se a seguinte relação: 

  𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ(𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇ℎ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)  =  𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 − 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖)  + 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠𝑜𝑜 (5.2) 

onde  𝑚𝑚𝑐𝑐̇  corresponde a vazão mássica,  𝑐𝑐𝑐𝑐 ao calor específico a pressão constante, 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠𝑜𝑜 ao calor 

latente de vaporização, e os subscritos h e c respectivamente ao fluido quente e frio. Assim, 

com a Eq. (5.2), é possível determinar a vazão mássica do fluido de trabalho a partir a seguinte 

relação: 

 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ =   𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ(𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇ℎ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)
(𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜−𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖)+𝑖𝑖𝑙𝑙𝑠𝑠𝑜𝑜)

               (5.3) 

   

Avaliando o trecho Monofásico-Monofásico, para obter  𝑇𝑇ℎ,𝐴𝐴|𝐵𝐵 , que é a temperatura 

de saída do trecho monofásico e entrada no trecho bifásico, se tem: 

 

  𝑞𝑞ℎ,𝐴𝐴̇ =  𝑞𝑞𝑐𝑐,𝐴𝐴̇  (5.4) 

 ⇒  𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ(𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇ℎ,𝐴𝐴|𝐵𝐵)  =  𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 − 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖)  (5.5) 

 
⇒  𝑇𝑇ℎ,𝐴𝐴|𝐵𝐵  =  𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖   −  

𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 − 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖)  
 𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ

 
(5.6) 
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5.2.1 Analisando o Trecho A (Monofásico-Monofásico) 

Para o trecho A (Monofásico-Monofásico), cujo esboço é ilustrado na figura 5.3, os 

valores de  𝐴𝐴𝐴𝐴 e 𝐿𝐿𝐴𝐴, serão obtidos através do método da efetividade-NUT: 

 

Figura 5.3 – Evaporador, Trecho A (Monofásico-Monofásico). (AUTOR) 
 

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐴𝐴  = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 �
𝐶𝐶ℎ,𝐴𝐴 = 𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ 
𝐶𝐶𝑐𝑐,𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐

 (5.7) 

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝐴𝐴  = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝐶𝐶ℎ,𝐴𝐴 = 𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ 
𝐶𝐶𝑐𝑐,𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐   (5.8) 

 ⇒ 𝐶𝐶𝑟𝑟  =  
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐴𝐴 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝐴𝐴 

 (5.9) 

Portanto: 

 𝜀𝜀𝐴𝐴 =  
 �̇�𝑞ℎ,𝐴𝐴

 �̇�𝑞𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝐴𝐴
  (5.10) 

 
⇒ 𝜀𝜀𝐴𝐴 =  

𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ(𝑇𝑇ℎ,𝐴𝐴|𝐵𝐵 − 𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐴𝐴( 𝑇𝑇ℎ,𝐴𝐴|𝐵𝐵 −  𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖)

 (5.11) 

Assim, para trocador de calor tubo-e-tubo, a relação entre número de unidades de 

transferência e efetividade é dada pela seguinte relação: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐴𝐴 =  �
1

𝐶𝐶𝑟𝑟,𝐴𝐴  −  1
� ∙ 𝑙𝑙𝑚𝑚 �

𝜀𝜀𝐴𝐴  −  1
𝜀𝜀𝐴𝐴𝐶𝐶𝑟𝑟  −  1

� (5.12) 
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Com 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐴𝐴 em mãos, pode se avaliar: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐴𝐴 =  �
𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐴𝐴

� (5.13) 

E a partir desta equação obter 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐴𝐴 . Porém, para se obter seus valores deve-se 

também conhecer o 𝑁𝑁𝐴𝐴 empregado. Para tal, é utilizada a seguinte relação: 

 𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
1
𝑅𝑅𝐴𝐴

 (5.14) 

Onde, a partir das hipóteses 5 e 6: 

 𝑅𝑅𝐴𝐴 =  
1

ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴
 +  

1
ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴

 (5.15) 

 ⇒  𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =   
1

1
ℎℎ,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 + 1
ℎ𝑐𝑐,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

 (5.16) 

Portanto: 

 𝑁𝑁𝐴𝐴 =   
1

1
ℎℎ,𝐴𝐴

 + 1
ℎ𝑐𝑐,𝐴𝐴

 (5.17) 

Todavia, para os valores de coeficiente de convecção para os lados quente e frio do 
trocador de calor, ℎℎ,𝑠𝑠 e ℎℎ,𝐴𝐴 respectivamente, é empregado o método de Gnielinski (1976). 
Primeiramente, são avaliados os números de Prandtl e de Reynolds para ambos os fluidos, para 
posterior estimativa destes parâmetros buscados: 

Água do Motor – Lado Quente 

• Número de Prandtl 

 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝐴𝐴 =  
𝜇𝜇ℎ,𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ,𝐴𝐴

𝑘𝑘ℎ,𝐴𝐴
 (5.18) 
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• Número de Reynolds 

 𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝐴𝐴 =  
4𝑚𝑚𝑐𝑐̇

𝜇𝜇ℎ,𝐴𝐴𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜² 
 (5.19) 

• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓ℎ,𝐴𝐴 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝐴𝐴)  − 1,64)2
 (5.20) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ,𝐴𝐴 =
�𝑓𝑓ℎ,𝐴𝐴

8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝐴𝐴   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝐴𝐴

1 +  12,7 �𝑓𝑓ℎ,𝐴𝐴
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝐴𝐴   −  1�

 (5.21) 

 

Fluído Orgânico – Lado Frio 

• Número de Prandtl 

  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝐴𝐴 =  
𝜇𝜇𝑐𝑐,𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐴𝐴

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐴𝐴
 (5.22) 

• Número de Reynolds 

 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝐴𝐴 =  
4𝑚𝑚𝑐𝑐̇

𝜇𝜇𝑐𝑐,𝐴𝐴𝜋𝜋(𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜 )
 (5.23) 

 
• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓𝑐𝑐,𝐴𝐴 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝐴𝐴) − 1,64)2
 (5.24) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐴𝐴 =
�𝑓𝑓𝑐𝑐,𝐴𝐴

8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝐴𝐴   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝐴𝐴

1 +  12,7 �𝑓𝑓𝑐𝑐,𝐴𝐴
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝐴𝐴   −  1�

 (5.25) 

 

Logo, ℎℎ,𝐴𝐴 e ℎ𝑐𝑐,𝐴𝐴 : 

 ℎℎ,𝐴𝐴 =
𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ,𝐴𝐴𝑘𝑘ℎ,𝐴𝐴

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜
 (5.26) 

 ℎ𝑐𝑐,𝐴𝐴 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐴𝐴𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐴𝐴

(𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜)
 (5.27) 
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Com os dados necessários, é obtido os valores de 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐴𝐴: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐴𝐴 =  �
𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐴𝐴

� (5.28) 

 ⇒ 𝐴𝐴𝐴𝐴 =  �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐴𝐴

𝑁𝑁𝐴𝐴
� (5.29) 

 

Com:     

 𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝐿𝐿𝐴𝐴 (5.30) 

 ⇒ 𝐿𝐿𝐴𝐴 =  �
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜

� (5.31) 

  

 
 

5.2.2 Analisando o Trecho B (Monofásico-Bifásico) 

Pela hipótese de Regime Permanente, é usado o mesmo  𝑚𝑚ℎ̇  𝑒𝑒 �̇�𝑚𝑐𝑐 , independente do 

trecho do conjunto evaporador. Por conta da hipótese de propriedades constantes, as 

propriedades se mantem as mesmas para o trecho de mudança de fase no caso do fluído quente, 

onde 𝑞𝑞ℎ,𝐵𝐵̇ =  𝑞𝑞𝑐𝑐,𝐵𝐵̇  .Na figura 5.4 é ilustrado o esboço do trocador de calor empregado. 

Todavia, como no trecho B ocorre mudança de fase no fluído orgânico, ocorre que 

𝐶𝐶𝑐𝑐,𝐵𝐵 tende ao infinito, assim 𝐶𝐶𝑟𝑟,𝐵𝐵  =  0. Portanto, ocorre a seguinte relação: 

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵   =  𝐶𝐶ℎ,𝐵𝐵  =   𝑚𝑚ℎ̇ 𝑐𝑐ℎ  (5.32) 

 

 

Figura 5.4 – Evaporador, Trecho B (Monofásico-Bifásico). (AUTOR) 
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Consequentemente, empregando o método da efetividade: 

 𝜀𝜀𝐵𝐵 =  
 �̇�𝑞ℎ,𝐵𝐵

 �̇�𝑞𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝐵𝐵
 (5.33) 

 ⇒ 𝜀𝜀𝐵𝐵 =  
( 𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖 −  𝑇𝑇ℎ,𝐴𝐴|𝐵𝐵) 
( 𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖 −  𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜)

 (5.34) 

 

Assim, considerando 𝐶𝐶𝑟𝑟,𝐵𝐵  =  0 : 
 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐵𝐵 =  −𝑙𝑙𝑚𝑚(1 − 𝜀𝜀𝐵𝐵) (5.35) 
 

Com 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐵𝐵 em mãos, pode se avaliar a relação: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐵𝐵 =  �
𝑁𝑁𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵

� (5.36) 

 

A partir desta relação, é obtido 𝐴𝐴𝐵𝐵 𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐵𝐵. Entretanto é necessário que se conheça o valor 
de  𝑁𝑁𝐵𝐵 para tal. De forma análoga ao que foi feito no trecho Monofásico-Monofásico, é utilizada 
a seguinte relação: 

 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵 =  
1
𝑅𝑅𝐵𝐵

 (5.37) 

Onde, de forma análoga ao que foi feito anteriormente: 

  𝑅𝑅𝐵𝐵 =  
1

ℎℎ,𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵
 +  

1
ℎ𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵

 (5.38) 

 ⇒ 𝑁𝑁𝐵𝐵 =   
1

1
ℎℎ,𝐵𝐵

 + 1
ℎ𝑐𝑐,𝐵𝐵

 (5.39) 

 

Para obtenção de ℎℎ,𝐵𝐵 é utilizado o método de Gnielinski: 

Água do Motor – Lado Quente 

• Número de Prandtl 

 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝐵𝐵 =  
𝜇𝜇ℎ,𝐵𝐵𝑐𝑐ℎ,𝐵𝐵

𝑘𝑘ℎ,𝐵𝐵
 (5.40) 

• Número de Reynolds 

 𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝐵𝐵 =  
4𝑚𝑚ℎ̇

𝜇𝜇ℎ,𝐵𝐵𝜋𝜋(𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜 )
 (5.41) 
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• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓ℎ,𝐵𝐵 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝐵𝐵)  − 1,64)2
 (5.42) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ,𝐵𝐵 =
�𝑓𝑓ℎ,𝐵𝐵

8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝐵𝐵   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝐵𝐵

1 +  12,7 �𝑓𝑓ℎ,𝐵𝐵
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝐵𝐵   −  1�

 (5.43) 

Logo, ℎℎ,𝐵𝐵 : 

 ℎℎ,𝐵𝐵 =
𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ,𝐵𝐵𝑘𝑘ℎ,𝐵𝐵

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜
 (5.44) 

 

Todavia, o processo de troca térmica envolvido possui mudança de fase. Logo, para a 
obtenção de 𝑁𝑁𝐵𝐵 a propriedade ℎ𝑐𝑐,B não pode ser obtida da mesma forma que foi feita para ℎℎ,B. 
Logo, é utilizado o método iterativo de Liu e Winterton (1991) para tal finalidade. Portanto, 
com os dados obtidos, pode-se determinar 𝐴𝐴𝐵𝐵 𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐵𝐵: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐵𝐵 =  �
𝑁𝑁𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵

� (5.45) 

 ⇒ 𝐴𝐴𝐵𝐵 =  �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝐵𝐵𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐵𝐵

𝑁𝑁𝐵𝐵
� (5.46) 

Com:  

 𝐴𝐴𝐵𝐵 =  𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝐿𝐿𝐵𝐵 (5.47) 

 ⇒ 𝐿𝐿𝐵𝐵 =  �
𝐴𝐴𝐵𝐵
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜

� (5.48) 

   

5.3 SUPER AQUECEDOR 

Pela hipótese de Regime Permanente, é a mesma vazão mássica  �̇�𝑚𝑐𝑐 empregada para 

o fluído orgânico no super aquecedor. Inclusive o fluído orgânico continua escoando pelo duto 

externo do trocador concêntrico, de forma a absorver o calor contido nos gases de exaustão com 

o mínimo de perda térmica. O esboço deste trocador é indicado na figura 5.5. 

Para o duto dos gases de exaustão é empregado o mesmo valor de vazão mássica que 

foi utilizado para a água de camisa do motor, no intuito de se obter um trocador compacto, onde 

possa ser absorvido o máximo de calor possível ao mesmo tempo em que é respeitado os limites 

técnicos do componente.  
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Figura 5.5 – Super Aquecedor. (AUTOR) 

Por conta da hipótese de propriedades constantes, as propriedades se mantem as 

mesmas ao longo dos dutos concêntricos para ambos os lados quente e frio. Também é 

empregado que os gases da exaustão escoem no duto interior, como no evaporador. 

De acordo com os dados do modelo de trocador de calor empregado, 29kW é o limite 

de taxa de transferência de calor para o componente. Portanto, é utilizado este parâmetro como 

limite de transferência de calor para o super aquecedor, de forma a obter a temperatura mais 

alta possível de superaquecimento do fluído orgânico para acionamento da turbina. 

 𝑞𝑞𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇ =  𝑞𝑞ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 ̇ ≤  29 𝑘𝑘𝑊𝑊 (5.49) 
 

Por conta de testes iniciais, foi estipulado um valor de 28,8kW, de forma que o calor 

a ser rejeitado no resfriador e condensador esteja próximo da taxa de transferência permitida 

dos trocadores empregados como objetos de estudo.  

 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠_𝑖𝑖𝑖𝑖)   =  𝑚𝑚ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇ 𝑐𝑐ℎ,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜(𝑇𝑇ℎ,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜_𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)  =  28,8 𝑘𝑘 (5.50) 
 

Estabelecida esta condição especial do super evaporador, é então obtido 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 , 

que no caso é a temperatura na qual o fluído orgânico possuirá na entrada da turbina: 

𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  = 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠_𝑖𝑖𝑖𝑖  + 
28,8 𝑘𝑘𝑊𝑊 
   𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

 (5.51) 

 

Com o método da efetividade-NUT são obtidos os valores de 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 e 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠: 

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠  = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 �
𝐶𝐶ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 = 𝑚𝑚ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇ 𝑐𝑐ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 
𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑐𝑐,̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠        (5.52) 
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 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠  = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝐶𝐶ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 = 𝑚𝑚ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇ 𝑐𝑐ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 
𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑐𝑐,̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠         (5.53) 

 ⇒ 𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠  =  
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 

 (5.54) 

Portanto: 

 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
 �̇�𝑞ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

 �̇�𝑞𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
 (5.55) 

 ⇒ 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
𝑚𝑚ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇ 𝑐𝑐ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠(𝑇𝑇ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠_𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐴𝐴( 𝑇𝑇ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 −  𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠)
 (5.56) 

Assim: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  �
1

𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠  −  1
� ∙ 𝑙𝑙𝑚𝑚 �

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠  −  1
𝜀𝜀𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠  −  1

� (5.57) 

 

Com 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠, pode se avaliar: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  �
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

� (5.58) 

 ⇒ 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
1

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
 (5.59) 

Onde, a partir das hipóteses 5 e 6: 

               𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
1

ℎ𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
 +  

1
ℎℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

 
   

(5.60) 

 ⇒  𝑁𝑁𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =   
1

1
ℎℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

 + 1
ℎ𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

    

(5.61) 
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Para obtenção dos ℎℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 e ℎ𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 é utilizado o método de Gnielinski (1976): 

Água do Motor – Lado Quente 

• Número de Prandtl 

 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
𝜇𝜇ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑘𝑘ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
 (5.62) 

• Número de Reynolds 

               𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
4𝑚𝑚𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇

𝜇𝜇ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜 
 (5.63) 

• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠)  − 1,64)2
 (5.64) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =
�𝑓𝑓ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

1 +  12,7 �𝑓𝑓ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠   −  1�

 (5.65) 

Fluído Orgânico – Lado Frio 

• Número de Prandtl 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
𝜇𝜇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
 (5.66) 

• Número de Reynolds 

 𝑅𝑅𝑒𝑒ℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  
4𝑚𝑚𝑐𝑐̇

𝜇𝜇𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝜋𝜋(𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜 )
 (5.67) 

• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠)  − 1,64)2
 (5.68) 

 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =

�𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

1 +  12,7 �𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠   −  1�

 

 

(5.69) 
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Portanto, ℎℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 e ℎ𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 : 

 ℎℎ,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜
 (5.70) 

 ℎ𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

(𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜)
 (5.71) 

 

Com os dados necessários, é obtido os valores de 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 e 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 : 
 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  �
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

� (5.72) 

 
⇒ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  �

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
� 

 
(5.73) 

Onde:                 

 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝐿𝐿𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 (5.74) 

 ⇒ 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 =  �
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜

� (5.75) 

       

5.4 RESFRIADOR 

De maneira análoga ao gerador de vapor, o resfriamento do fluído orgânico foi 

modelado como dois trocadores de calor para contemplar um Resfriador e um Condensador, os 

quais apresentam valores de coeficiente de transferência de calor significativamente distintos.  

Primeiramente é resolvido o modelo para o trecho do resfriador (figura5.6), onde 

ocorre um processo de troca térmica do tipo monofásico-monofásico. No próximo tópico será 

resolvido o trecho do condensador (figura 5.7). 

Para o resfriador, é utilizado uma abordagem parecida com as dos demais trocadores 

de calor vistos. Porém, a principal modificação realizada é que neste componente o fluído 

orgânico escoa pelo duto interno.  
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Figura 5.6 – Resfriador. (AUTOR) 

Da mesma forma que foi empregada o arranjo de se ter o lado quente no duto interior 

anteriormente. Isto ocorre de forma a se ter toda a interface de troca térmica circundada pela 

água de mar, conferindo o resfriamento necessário para iniciar a condensação. Por outro lado, 

o fluído de trabalho continua escoando à vazão mássica  𝑚𝑚𝑐𝑐̇ , de acordo com a hipótese de 

Regime Permanente empregada.   

 �̇�𝑞𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 = �̇�𝑞𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 (5.76) 

 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑖𝑖  −  𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) = �̇�𝑚𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟(𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  −   𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑖𝑖𝑖𝑖)  (5.77) 

 ⇒ 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  = 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑖𝑖𝑖𝑖  + 
 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖  −   𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑐𝑐,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)

  �̇�𝑚𝑟𝑟𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓
  (5.78) 

De forma análoga ao que foi feito anteriormente:  𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 e 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟, são obtidos através do 

método da efetividade-NUT: 

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟  = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 �
𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓                           
𝐶𝐶𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 = �̇�𝑚𝑟𝑟𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓                (5.79) 

 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟  = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓                           
𝐶𝐶𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 = �̇�𝑚𝑟𝑟𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓                 (5.80) 
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 ⇒ 𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟  =  
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 

 (5.81) 

Portanto: 

 𝜀𝜀𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  
 �̇�𝑞𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

 �̇�𝑞𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
  (5.82) 

 ⇒ 𝜀𝜀𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  
𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑖𝑖  −  𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟( 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑖𝑖  −   𝑇𝑇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑖𝑖)

  (5.83) 

Assim: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  �
1

𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟  −  1
� ∙ 𝑙𝑙𝑚𝑚 �

𝜀𝜀𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟  −  1
𝜀𝜀𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟  −  1

� (5.84) 

Com 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 em mãos, pode se avaliar: 

 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  �
𝑁𝑁𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

� (5.85) 

                                     ⇒ 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  1
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟

 (5.86) 
 

 

Onde, a partir das hipóteses 5 e 6: 

               𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  
1

ℎ𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
 +  

1
ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

 (5.87) 

 ⇒  𝑁𝑁𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =   
1

1
ℎ𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

 + 1
ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

 (5.88) 
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Para obtenção dos ℎ𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 e ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 é utilizado o método de Gnielinski (1976): 

Água do Motor – Lado Quente 

• Número de Prandtl 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  
𝜇𝜇𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
 (5.87) 

• Número de Reynolds 

 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  
4𝑚𝑚𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟̇

𝜇𝜇𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝜋𝜋𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜  
 (5.88)  

• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟) − 1,64)2
 (5.89) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =
�𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

1 +  12,7 �𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟   −  1�

 (5.90) 

Fluído Orgânico – Lado Frio 

• Número de Prandtl 

  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  
𝜇𝜇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

𝑘𝑘𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
 (5.91)  

• Número de Reynolds 

                𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  
4𝑚𝑚𝑠𝑠𝚥𝚥̇

𝜇𝜇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝜋𝜋(𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜  )
 (5.92)  

 
• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟) − 1,64)2
 (5.93) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =
�𝑓𝑓𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

1 +  12,7 �𝑓𝑓𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟   −  1�

 (5.94) 
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Logo, ℎ𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 e ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 : 

 ℎ𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜
 (5.95) 

 ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

(𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜)
 (5.96) 

 

Portanto, com os dados necessários é obtido os valores de 𝐴𝐴resf e 𝐿𝐿resf: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  �
𝑁𝑁𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

� (5.97) 

 ⇒ 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
� (5.98) 

 

Onde:                       

 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝐿𝐿𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 (5.99) 

 ⇒ 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟 =  �
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜

� (5.100) 

 

5.5 CONDENSADOR 

Conforme indicado anteriormente, para o conjunto de resfriamento do fluído orgânico 

foram considerados dois trocadores separados por conta da mudança de fase envolvida. Na 

figura 5.7 é tido o esboço do modelo do condensador propriamente dito. 

 

Figura 5.7 – Condensador. (AUTOR) 
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Neste trocador é onde ocorre o processo de condensação do fluído orgânico, saindo da 
fase de vapor e voltando à fase líquida, de forma a reiniciar o ciclo. Por conta da hipótese de 
regime permanente, a vazão mássica continua sendo 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ . A seguir, é obtida a temperatura de 
saída da água de mar do trocador de calor para o equilíbrio térmico do processo de condensação. 

 �̇�𝑞𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 = �̇�𝑞𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 (5.101) 

 ⇒  𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑏𝑏𝑠𝑠𝑜𝑜,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐   =  �̇�𝑚𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖) (5.102) 

 
⇒ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖  +  

 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑏𝑏𝑠𝑠𝑜𝑜,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

 �̇�𝑚𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
  (5.103) 

Todavia, por conta da mudança de fase no fluído empregado, ocorre que 𝐶𝐶𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 tende 
ao infinito. Assim, 𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  =  0. Portanto, ocorre a seguinte relação: 

 𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  =  0 (5.104) 

 ⇒  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐   =  𝐶𝐶𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  =  �̇�𝑚𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 (5.105) 

 

Para obtenção de 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐   e 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐, é empregado o método da efetividade-NUT: 

 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  
 �̇�𝑞𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

 �̇�𝑞𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
  (5.106) 

 ⇒ 𝜀𝜀𝐵𝐵 =  
 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ 𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑏𝑏𝑠𝑠𝑜𝑜,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜  −  𝑇𝑇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖)
 (5.107) 

 
Como 𝐶𝐶𝑟𝑟,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  =  0: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  −𝑙𝑙𝑚𝑚(1 − 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐) (5.108) 
 

Com 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 em mãos, pode se avaliar a relação: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  �
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

� (5.109) 

 

Como visto anteriormente, é necessário que se conheça o valor de  𝑁𝑁cond , para em 
seguida ser obtido o valor desejado de 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐: 

 ⇒  𝑁𝑁𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =   
1

1
ℎ𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

 + 1
ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

 (5.110) 
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Para obtenção de ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 é utilizado o método de Gnielinski (1976): 

Água de Mar – Lado Frio 

• Número de Prandtl 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  
𝜇𝜇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

𝑘𝑘𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
 (5.111) 

 
• Número de Reynolds 

                𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  
4�̇�𝑚𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

𝜇𝜇𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝜋𝜋(𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  +  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜 )
 (5.112) 

 
• Número de Nusselt 

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐,𝑠𝑠𝚥𝚥 =
1

(1,82(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐)  − 1,64)2
 (5.113) 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =
�𝑓𝑓𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

8� � �𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐   −  1000�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

1 +  12,7 �𝑓𝑓 𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
8� �

1/2
�𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐   −  1�

 (5.114) 

 Logo, ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 : 

 ℎ𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝑘𝑘 𝑠𝑠𝚥𝚥,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

(𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜  −  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜)
 (5.115) 

 

Todavia, o processo de troca térmica possui mudança de fase. Portanto, para a obtenção 
de 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 a propriedade ℎ𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 não pode ser obtida do mesmo modo que foi feita para ℎsw,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐. 
Logo é utilizado o método de Cavallini, et al. (2006) para tal finalidade.  

Com os dados necessários obtidos, pode-se determinar 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑒𝑒 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐: 

 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  �
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

� (5.116) 

 ⇒ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
� (5.117) 

Onde:                            

 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝐿𝐿𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 (5.118) 

 ⇒ 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 =  �
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜

� (5.119) 
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5.6 ESTIMATIVA DE POTÊNCIA – TURBINA E COMPRESSOR 

Conforme o objetivo deste trabalho é realizar um pré-dimensionamento, no intuito de 

avaliar o potencial de uso de sistemas compactos como o proposto, estes componentes serão 

avaliados de forma teórica.  

5.6.1 Turbina 

Na figura 5.8 é ilustrada um esboço do modelo de turbina teórica empregada para 

geração elétrica do sistema de aproveitamento energético proposto. Para cada fluído empregado 

é estimada uma potência gerada através da equação abaixo.  

 �̇�𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑐𝑐̇ � 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏  −  𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏� (5.120) 

Onde: 

• �̇�𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏 - Trabalho teórico gerado pela turbina (kW) 

• 𝑚𝑚𝑐𝑐̇  - Vazão mássica do fluído orgânico (kg/s) 

• iin,turb - Entalpia na entrada da turbina (kJ/kg) 

• i𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,turb- Entalpia na saída da turbina (kJ/kg) 

 

 

Figura 5.8 – Turbina Teórica. (AUTOR) 
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5.6.2 Bomba 

Na figura 5.9 é ilustrada um esboço do modelo de bomba teórica necessária para o 

bombeamento do fluído orgânico no sistema. Aqui é estimado um trabalho de compressão 

necessário através da equação a seguir.  

 𝑊𝑊𝑏𝑏𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏̇  =  𝑚𝑚𝑐𝑐̇ (i𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑏𝑏𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏  −   i𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏) (5.121) 

Onde: 

• �̇�𝑊𝑏𝑏𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏 - Trabalho teórico necessário pela bomba (kW) 

• 𝑚𝑚𝑐𝑐̇  - Vazão mássica do fluído orgânico (kg/s) 

• iin,bomb - Entalpia na entrada da turbina (kJ/kg) 

• i𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,bomb- Entalpia na saída da turbina (kJ/kg) 

 

 

Figura 5.9 – Bomba Teórica. (AUTOR) 

 

5.7 EFICIÊNCIA TÉRMICA DO CICLO 

Tal análise permite que possa se comparar os fluídos empregados assim como ter uma 
visão geral da eficiência do sistema proposto. Para eficiência térmica do ciclo, é usada a 
seguinte análise termodinâmica: 

 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜 =  
𝑊𝑊𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙̇
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖

 (5.122) 
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 ⇒ 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜 =  
𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏 ̇ −   𝑊𝑊𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑠𝑠 ̇

𝑄𝑄�̇�𝐴   +   𝑄𝑄�̇�𝐵  +  𝑄𝑄𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇  
 (5.123) 

 

• 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜 – Eficiência térmica teórica do ciclo empregado (%) 

• 𝑊𝑊𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙̇  – Trabalho líquido teórico realizado (kW) 

• �̇�𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏 - Trabalho teórico gerado pela turbina (kW) 

• �̇�𝑊𝑏𝑏𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏 - Trabalho teórico necessário pela bomba (kW) 

• 𝑄𝑄�̇�𝐴 – Calor teórico absorvido pelo trecho A do evaporador (kW) 

• �̇�𝑄𝐵𝐵 – Calor teórico absorvido pelo trecho B do evaporador (kW) 

• �̇�𝑄𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 – Calor teórico absorvido pelo super aquecedor (kW) 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Estes resultados são uma forma de avaliar se os resultados obtidos para o sistema ORC 

proposto são satisfatórias para a aplicação proposta. Isto é, atendendo ao requisito básico de os 

trocadores de calor serem compactos, e ao mesmo o sistema ser capaz de gerar potência 

satisfatória. Tais dados foram obtidos por meio do aplicativo EES, conforme indicado 

anteriormente, sendo compilados em forma de tabelas e gráficos ao longo deste capítulo.  

6.1 PARÂMETROS OBTIDOS 

Com a análise numérica realizada foram obtidos dados que permitem realizar a devida 

avaliação do potencial de uso do sistema proposto. 
 

Tabela 6.1 – Principais parâmetros obtidos com a análise numérica. (AUTOR) 

PRINCIPAIS PARÂMETROS OBTIDOS 
𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭í𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑏𝑏𝑐𝑐̇  𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑷𝑷𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒅𝒅 𝑻𝑻𝒊𝒊𝒄𝒄,𝒕𝒕𝑭𝑭𝒕𝒕𝒕𝒕 𝑻𝑻𝒅𝒅𝑭𝑭𝒕𝒕,𝒕𝒕𝑭𝑭𝒕𝒕𝒕𝒕 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑻𝑻𝑨𝑨 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑻𝑻𝑩𝑩 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑻𝑻𝒔𝒔𝑭𝑭𝒆𝒆 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑻𝑻𝒕𝒕𝒆𝒆𝒔𝒔𝒓𝒓 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑻𝑻𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒅𝒅 

- [kg/s] [kPa] [kPa] [C] [C] - - - - - 

R245fa 0,08 791 177 372 328 1,69 0,83 0,79 3,19 0,85 

R123 0,09 490 110 410 360 1,71 0,96 0,96 3,28 0,69 

R124 0,11 1576 446 343 300 1,66 0,70 0,68 3,10 0,69 

R134a 0,10 2635 771 325 276 1,63 0,57 0,62 3,03 0,69 

R141b 0,07 422 94 448 392 1,73 1,12 1,16 3,36 0,69 

R142b 0,08 1390 391 390 335 1,69 0,84 0,87 3,20 0,85 

 

Tabela 6.2 – Principais parâmetros obtidos (continuação). (AUTOR) 

PRINCIPAIS PARÂMETROS OBTIDOS 
𝐹𝐹𝑙𝑙𝑁𝑁í𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑞𝑞�̇�𝐴 𝑞𝑞�̇�𝐵 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠̇  𝑞𝑞𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑟𝑟̇  𝑞𝑞𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐̇  𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏̇  𝑊𝑊𝑏𝑏𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏̇  

- [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 

R245fa 5695 12427 28800 27474 15295 4685 38 

R123 4910 13153 28800 26998 15422 4991 24 

R124 6626 11520 28800 27121 15665 4891 92 

R134a 7695 10432 28800 25963 17002 5512 154 

R141b 4336 13879 28800 26352 15771 5181 21 

R142b 5639 12500 28800 26352 18023 5282 73 
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Tabela 6.3 – Variação de entalpia na turbina. (AUTOR) 

VARIAÇÃO DE ENTALPIA NA TURBINA 

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭í𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑻𝑻𝒊𝒊𝒄𝒄,𝒕𝒕𝑭𝑭𝒕𝒕𝒕𝒕 𝑻𝑻𝒅𝒅𝑭𝑭𝒕𝒕,𝒕𝒕𝑭𝑭𝒕𝒕𝒕𝒕 ∆𝒊𝒊𝒕𝒕𝑭𝑭𝒕𝒕𝒕𝒕 

- [C] [C] [J/kg] 

R245fa 372 328 57381 

R123 410 360 54904 

R124 343 300 44834 

R134a 325 276 56118 

R141b 448 392 73750 

R142b 390 335 65801 

 

6.2 EVAPORADOR 

As Figuras 6.1 e 6.2 apresentam, respectivamente, os resultados de transferência de 

calor dos trocadores de calor empregados para o para o aquecimento monofásico do fluido 

orgânico na fase líquida e para a mudança de fase do fluído de trabalho. 

 

Figura 6.1 – Resultado obtido para o Trecho A - Monofásico-Monofásico. (AUTOR) 

O modelo de trocador de calor compacto do fabricante possui originalmente área de 

troca térmica de 0,34 m² e comprimento de 5,67m. De acordo com os resultados obtidos, é tido 

que a condição de ser compacto foi parcialmente atendida. Para o evaporador, o trocador 
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responsável pelo trecho A (monofásico-monofásico) à condição foi atendida, estando abaixo 

do limite de referência. 

O gráfico da figura 6.1 representa a área e comprimento de troca térmica, 

respectivamente, obtidos para o trecho B (bifásico-monofásico) do evaporador. Nota-se que 

somente para os fluídos R124 e R134a a condição de ser compacto foi atendida, para os demais 

houve uma disparidade de resultados. Para o os fluídos R123 e R141b a área de troca térmica 

necessária quase que triplicou, enquanto que para R245fa e R142b há um aumento menor das 

áreas de troca térmica em comparação aos demais que também necessitam de uma maior área.  

 

Figura 6.2 – Resultado obtido para o Trecho B - Monofásico-Bifásico. (AUTOR) 

O resultado obtido para o trecho B está de acordo com a modelagem realizada e 

propriedades dos fluídos de acordo com a biblioteca do EES e comportamentos como indicados 

no artigo de Yang e Yeh (2015), onde as áreas de troca térmica estão inversamente 

proporcionais as pressões de saturação. Porém há a possibilidade de que talvez uma propagação 

de erros associada ao método iterativo de Liu-Winterton ter interferido nos resultados. 

Em geral é um resultado satisfatório, tendo em vista que os fluídos R134a, R124 e 

R142b se mostraram próximos a referência em questão.  De todo modo o modelo de trocador 

de calor usado como referência possui dimensões próximas as vistas em uma caixa de sapatos 

(245,60x215,90x495,05 mm³). Portanto o trocador de calor a ser empregado neste caso seria 

compacto do ponto de vista das dimensões espaciais que seriam ocupadas e também das 

dimensões de troca térmica avaliadas.  
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Figura 6.3 – Resultado total obtido para o Evaporador. (AUTOR) 

Todavia, infelizmente os fluídos R245fa, R123 e R141b ficaram longe da referência 

estabelecida. Isso ilustra que talvez o modelo de trocador de calor não seja adequado para a 

necessidade de mudança de fase dos mesmos.  

De todo modo, somente o fluído R134a se mostrou de fato pertinente para ser usado 

com um trocador de calor comercial como o modelo da Exergy LLC. Por conta da sua 

necessidade de área de troca térmica mínima ser ligeiramente inferior a referência estabelecida 

o fluído mostrou a possibilidade de ser empregado somente um exemplar do trocador de calor 

compacto comercial da Exergy LLC para o processo de mudança de fase. 

De forma geral, nos resultados do gráfico da figura 6.3 são ilustrados de forma 

compilada o total de área térmica necessária para o processo de geração de vapor dos fluídos 

orgânicos no componente indicado. Tais ilustrações reforçam como o fluído R134a se mostrou 

interessante para aplicação com o modelo de trocador de calor da Exergy LLC, sendo visto que 

de forma agregada foi o que obteve a área de troca térmica mais próxima da referência. Por 

outro lado, caso em um estudo futuro fosse ser realizada uma aplicação prática deste tipo de 

trocador de calor há uma tendência para que se utilize mais de um componente para o arranjo 

do sistema.  
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6.3 SUPER AQUECEDOR 

 

Figura 6.4 – Resultados obtidos para Super Aquecedor. (AUTOR) 

Para o super aquecedor, o trocador responsável pelo trecho de aquecimento do fluído 

orgânico na forma de vapor super saturado, obteve área de troca térmica com resultados que 

ficaram bem abaixo da linha de referência estipulada. Aparentemente é um resultado 

satisfatório, pois foi obtido uma área de troca térmica bem pequena, todavia, talvez pudesse 

necessitar de um trocador feito sob medida com um comprimento menor. No entanto, poderia 

até mesmo utilizar um outro modelo mais compacto do fabricante para tal, porém tal medida 

necessitará de revisão da modelagem numérica proposta. 

Por outro lado, o fato do trocador ser pequeno pode estar atrelado ao fato de a fonte 

quente possuir um grau de temperatura bem maior que a fonte fria, portanto, ser a responsável 

por este resultado. De todo modo, é um resultado interessante do ponto de vista de 

aproveitamento do calor contido nos gases de exaustão, sendo compacto ao mesmo tempo em 

que absorve uma grande quantidade de calor.  

Conforme ilustrada a significativa diferença de temperatura entre as fontes quente e 

fria para este processo, o resultado obtido leva a inferir que talvez com uma abordagem 

diferente para este processo do ciclo possa ser absorvido mais calor da fonte quente. Tendo em 

vista que o processo de super aquecimento neste componente de trocador de calor fica limitado 

a restrição do modelo, que é de uma transferência máxima de 29kW. Portanto, fica claro que 

uma mudança de abordagem para este componente é interessante de ser realizada em um estudo 
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futuro de otimização do arranjo do sistema proposto, visando inclusive uma possível aplicação 

prática do mesmo. 

6.4 RESFRIADOR 

 

Figura 6.5 – Resultados obtido para o Resfriador. (AUTOR) 

Tendo em vista que o resfriador teve que retirar em média 25kW de calor do fluído de 

trabalho os resultados foram satisfatórios. O trocador de calor se manteve próximo da linha de 

referência, o que comprova que a abordagem usada foi assertiva no intuito de se obter troca 

térmica de forma compacta.  

É interessante de indicar que as condições iniciais do problema, em especial as vazões 

mássicas, e inclusive a consideração de restrição de taxa de calor para o super aquecedor, 

levaram em conta os valores de rejeição térmica neste componente. Nas primeiras iterações de 

resolução do pré-dimensionamento proposto os resultados obtidos para o resfriador estavam 

ultrapassando o limite de 29kW do componente ao se usar vazões mássicas de 0,63 kg/s e por 

isso tiveram de ser reduzidas até um valor que fosse razoável para o estudo proposto.  
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6.5 CONDENSADOR 

 

Figura 6.6 – Resultado obtido de área para o Condensador. (AUTOR) 

Para o condensador, que precisa realizar mudança de fase, o resultado obtido ficou 

relativamente destoante entre os fluídos de trabalho. Alguns conseguiram ficar próximos a linha 

de referência (R123, R141b), enquanto outros quase que dobraram ou dobraram o tamanho do 

trocador necessário (R245fa, R124, R134a, R142b).  

A abordagem empregada se mostrou razoavelmente assertiva, porém como dito 

anteriormente os valores obtidos permitem que sejam empregado outro trocador de calor na 

linha de condensação ou até mesmo um pedido de fabricação sob medida. Outro fator 

interessante de ser observado é que quando há uma variação maior entre os fluidos de trabalho 

do que quando há apenas mudança de temperatura entre os fluídos empregados. 

 

 

6.6 TURBINA – POTÊNCIA GERADA   

A potência gerada pelo sistema (figuras 6.11 e 6.12) se mostrou de acordo com o que 

existe na literatura, de acordo com os trabalhos realizados de Bao e Zhao (2013). De acordo 

com os autores, os resultados se mostraram inerentes para o que existe na literatura acerca do 

tema, uma faixa de potência gerada na ordem entre 2kW e 10kW, com alguns estudos de 

abordagens que conseguem gerar até 50kW. Portanto, isso mostra que a abordagem realizada 
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como um todo parece razoável, como ponto de partida para estudos mais aprofundados sobre o 

tema e assim conseguir realizar maiores estudos sobre o tema.  

 

Figura 6.7 – Resultado Potência Gerada vs Àrea Total Evaporador. (AUTOR) 

 

Figura 6.8 – Resultado Potência Gerada vs Área Total Condensador. (AUTOR) 
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Figura 6.9 – Total gerado por 2 motores de Propulsão. (AUTOR) 

Na figura 6.13, são ilustrados os resultados obtidos para uma estimativa de potência 

gerada por uma turbina isentrópica ideal. Conforme embarcações de apoio logístico, como a de 

um PSV, possuem pelo menos 2 motores de propulsão para operação, portanto, é interessante 

ser analisado um sistema de aproveitamento energético para cada propulsor.  

Assim, ter uma geração agregada é sinônimo de aproveitar melhor o potencial de fonte 

quente instalada de forma multiplicada. Pelos valores obtidos de forma conjunto para 2 sistemas 

de aproveitamento energético, há um potencial energético da ordem de 10kW a ser gerado. Em 

comparação com o que foi visto no capítulo 3 acerca do dimensionamento genérico de cargas 

de um PSV é empregado uma potência instalada da ordem de 1000kW, e o que foi gerado pelo 

sistema ORC parece pouco, em torno de 0,01% do total. 

Por outro lado, percebe-se que apesar de pouco é uma geração que pode atender a 

algumas demandas essenciais da embarcação, ao mesmo tempo em que se tem um sistema 

compacto de geração de energia. Percebe-se que há um potencial de se atender a algumas que 

demandas que conforme haja um maior aprofundamento do sistema proposto pode-se atingir 

patamares mais interessantes de suporte energético a ser atendido. Na seguinte tabela pode ser 

avaliado quais demandas individuais da embarcação poderiam ser atendidas: 

Tabela 6.4 – Possibilidades de aplicação do sistema de aproveitamento energético. (AUTOR) 
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CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS 
MAR  
USO 

ESSENCIAL 
(kW) 

MAR  
USO 

NORMAL  
(kW) 

EM 
MANOBRA  

(kW) 

OPERAÇÃO  
EM 

OFFSHORE  
(kW) 

NO PORTO  
FUNDEAMENTO  

(kW) 

2-Sala de máquinas - uso intermitente 3,9 1,5 1,5 8,6 0,7 
3-Sala de máquinas (diversos) 1,5 10,0 7,6 - 7,4 
6-Cozinha/Despensa 0,0 12,9 12,9 0,4 12,9 
7-Lavanderia 0,0 2,3 2,3 2,3 4,5 
8-Oficina 0,0 4,1 4,1 0,0 6,4 
9-Iluminação 11,0 11,0 11,0 14,9 9,8 
10-Equipamentos de nav. e comunicação 4,8 5,1 5,1 5,6 1,9 

 

Existem variadas aplicações onde o sistema poderia suportar as atividades e ajudar a 

reduzir o consumo de combustível ao mesmo tempo em que pode permitir que a tripulação 

possa ter menos preocupações com controle de combustível para aplicações contínuas, porém 

de menor magnitude, no caso de algum imprevisto durante um dia de trabalho. De acordo com 

a tabela 6.3, o sistema poderia suportar a algumas demandas contínuas de consumo de energia, 

como no uso de iluminação, equipamentos de navegação, enfim um suporte energético 

interessante. Aplicações simples, mas que são essenciais para garantir as operações da 

embarcação ao longo de um dia de trabalho.  

 

6.7 BOMBA – POTÊNCIA NECESSÁRIA 

 

Figura 6.10 – Resultado obtido para o trabalho necessário de compressão. (AUTOR) 

De acordo com os dados, é tido que o R134a é o fluído mais exigente em termos de 

potência de compressão em comparação aos demais fluídos. Isto ocorre por conta de ser o fluído 

que possui a maior pressão de saturação para 80ºC.  Interessante este comportamento tendo em 
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vista que é o fluído que possui a maior potência gerada por área de troca térmica neste sistema. 

De todo modo, é uma potência razoável e possível de se obter bombas comerciais que atendam 

a esta necessidade.  

Segundo o Guia de Projeto Caterpillar (CATERPILLAR, 2012), bombas de água de 

mar costumam ter potência que variam entre ½ HP (370W) e 2HP (1500W). Logo, os valores 

obtidos parecem razoáveis do ponto de vista de resultados teóricos ao serem confrontados com 

dados comerciais usuais. 

6.8 EFICIÊNCIA TÉRMICA DO CICLO 

De acordo com os resultados (figura 6.15), foi obtido uma eficiência térmica em torno 

de 9% até 12% para cada fluído orgânico empregado. Observa-se que o fluído R134a possui a 

maior eficiência, 11,34%, o que é interessante tendo em vista que é o fluído que gerou a maior 

potência com o menor uso de área térmica na evaporação.  

 

Figura 6.11 – Resultado obtido para Eficiência Térmica dos fluídos empregados. (AUTOR)  
 

De acordo com Chen, et al. (2010), a eficiência do sistema está associada ao arranjo e 

componentes do mesmo, não simplesmente ao fluído orgânico empregado. Tendo em vista que 

mesmo com esta baixa eficiência de ciclo, a potência obtida parece razoável para o emprego 

em funções essenciais na embarcação. Assim, abre-se uma possibilidade de aprofundamento de 

estudos a fim de se obter um melhor rendimento energético do sistema proposto.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo contempla que tais resultados de troca térmica compacta e geração 

energética com aplicações práticas pertinentes, que são o ponto fundamental do trabalho 

desenvolvido, são sim viáveis e com potencial de uso comercial, apesar dos resultados tímidos 

do arranjo empregado. Com o aprofundamento dos estudos de um sistema proposto como este, 

há um potencial interessante de sistema de aproveitamento energético que possa ser útil para 

empresas do setor marítimo. Uma forma interessante e atual de ter soluções de melhor gestão 

energética, conferindo redução de custos com insumos e combustíveis, redução de duração e 

custos de manutenção dos grupos geradores empregados, ao mesmo tempo em que se obtém 

selos verdes de atuação e respaldo de sustentabilidade perante os seus clientes. 

Tendo em vista que um motor marítimo possui uma vida útil de operação em torno de 

10-15 anos, como já visto no livro do Taylor (1996), o impacto gerado por um sistema destes 

ao longo desta vida útil de operação pode ser interessante. Como visto no capítulo 3, já existem 

soluções neste sentido sendo aplicadas em navios de grande porte com estudos disponíveis na 

literatura, como visto nos empreendimentos em que a MHI está envolvida. Exemplos estes, que 

aliados a trabalhos acadêmicos como o do presente estudo, corroboram para o emprego de 

tecnologias de aproveitamento energético no contexto dos desafios de preservação do meio 

ambiente neste século. 

 

7.1 CONCLUSÕES OBTIDAS 

• Constata-se a partir deste estudo que um sistema de aproveitamento energético baseado 

em ORC e utilizando trocadores de calor compactos é interessante para aplicação 

marítima. Possui potencial na geração de energia elétrica que pode ser útil na gestão 

energética de uma embarcação. 

• Independente das áreas térmicas e pressões envolvidas necessárias para cada fluído 

testado, há uma tendência de convergência a ser compacto ao mesmo tempo em que há 

uma convergência para geração energética. 

• O R134 se mostrou um fluído interessante para este tipo de aplicação, sendo o que gerou 

a maior quantidade de potência por área de troca térmica mínima necessária. Isto é, foi 

o fluído que conseguiu gerar o máximo possível de carga nestas restrições e com o 
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mínimo de área necessária. Portanto, é um fluído cujas características de 

comportamento são interessantes a se considerar para este tipo de uso. 

• Um fator preponderante para a geração obtida é a vazão mássica empregada. Tendo em 

vista que para as linhas de evaporação e superaquecimento foram utilizadas frações do 

que é emitido pelo motor há de se considerar um estudo utilizando vazões maiores em 

um modelo de trocador de calor que permita maiores vazões possa se obter uma maior 

geração de energia. 

 

7.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Aprofundar os estudos para esta proposta de sistema de aproveitamento energético 

compacto, de forma a se obter um design mais próximo da aplicação real para todos os 

componentes, assim como busca confirmar se é possível ou não utilizar componentes 

disponíveis no mercado, à fim de se agilizar um possível protótipo e posterior aplicação 

comercial.  

• Desenvolver estudos de retorno financeiro para análise aprofundada acerca do custo 

total deste equipamento, assim como o custo-benefício para uma empresa do setor 

marítimo poder ter esta solução energética como esta. Tal estudo seria uma forma de 

atrair investimento destas empresas para uma parceria universidade-empresa em prol de 

se obter um projeto vantajoso para ambas as partes. 

• Desenvolver protótipo para aplicar este tipo de solução, tendo em vista os resultados 

promissores. Buscar parcerias com centros de fomento à pesquisa e empresas do setor 

para esta finalidade. 

• Avaliar o modelo proposto para aplicações comuns de ORC, como plantas de geração 

de energia eólica e/ou com grupos geradores. Como as fontes quentes estão em 

temperaturas próximas, e para o caso de grupos geradores são empregados motores 

parecidos com os dessa aplicação de apoio offshore, parece interessante avaliar o 

potencial desta proposta de sistema de aproveitamento energético também nestes 

mercados.  
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