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RESUMO 

 
Esse trabalho visa apresentar e discorrer sobre as possibilidades de recuperação da energia 

desperdiçada pelos gases do escapamento e mostra como isso é possível, para que seja 

utilizada na geração de energia para aquecimento de alguns sistemas, tais como aquecimento 

do compartimento de passageiros e redução do tempo para aquecimento de motores após 

partida a frio. 

Atualmente os fabricantes de veículos tem o compromisso de atender os requisitos do 

trinômio redução dos níveis de emissão, menor consumo de combustível e melhor 

desempenho. Isso somente poderá ser obtido através do aproveitamento da energia disponível. 

O gerenciamento da energia desperdiçada na forma de calor é um assunto muito difundido 

principalmente em Países onde existe uma maior cobrança tanto dos órgãos responsáveis pela 

regulamentação de emissões, bem como da própria sociedade. 

Este comportamento de partida a frio é pertinente especialmente em Países da Europa onde os 

consumidores tem o hábito de dirigir em curtas distâncias. Uma forma de influenciar esse 

comportamento de uso do veículo em curtas distâncias após a partida a frio é referenciado 

como gerenciamento térmico. 

De uma forma mais explicativa, a redução na demanda de consumo de combustível é obtida 

através da redução da massa do veículo e, consequemente, através do uso de motores menores 

com maior eficiência energética. Porém a demanda por energia por parte do consumidor ainda 

é alta e esse “déficit” pode ser suprido através do reaproveitamento da energia gerada pela 

queima dos gases dos motores modernos de combustão interna. 
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ABSTRACT 

 
 
The goal of this work is to present and discuss about the possibilities of energy recovering 

wasted through the exhaust gases and explain how it is possible, in order to use them to 

generate energy for heating systems such as passenger compartment heater and to reduce the 

time to heat engine after cold start. 

Currently vehicle manufacturers have committed to create mechanisms that meet the 

requirements of the trinomial reduction of emission levels, lower fuel consumption and 

performance improvement. It only can be achieved through recovering of the energy 

available. The management of energy wasted as heat is an issue widespread in some countries 

because of departments responsible for emissions regulation, as well as society itself. 

This warm-up behavior is especially pertinent in Europe Countries, where customers tend to 

drive shorter distances. A way to influence this warm-up behavior and vehicle usage for short 

distance is typically referred to as thermal management 

The desire to influence this warm-up behavior is typically referred to as thermal management. 

Furthermore, the demand for fuel consumption reduction is needed by reducing the mass of 

the vehicle and therefore, through the use of smaller engines with higher energy efficiency. 

But the demand for energy by the costumer is still high and this gap should be supplied 

through the reuse of energy generated by burning of the gases in the modern internal 

combustion engines. 
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1  INTRODUÇÃO   

O consumo de combustível e, conseqüentemente a emissões em veículos modernos de 

passageiros é altamente afetado pelo tempo em que se atinge a temperatura de aquecimento do 

motor.  Devido à alta eficiência térmica em motores modernos, é observada uma baixa 

transferência de calor para componentes do motor, especialmente para o fluido de 

arrefecimento utilizado nos aquecedores internos de veículos para conforto térmico dos 

passageiros, principalmente em Países frios. Em condições normais de funcionamento, muitas 

vezes agravado pelas baixas temperaturas ambientes e pequenos trechos de deslocamento, a 

temperatura adequada para o funcionamento de um motor não é atingida e, portanto, não é 

suficiente para o aquecimento do líquido de arrefecimento utilizado no aquecedor de cabine.   

O assunto de aproveitamento dos gases de escapamento, como forma de redução do consumo 

de combustível, é um assunto atual que concilia a crescente demanda por energia com 

maximização do consumo de combustível em veículos com motores de combustão interna. 

Para atingir a temperatura adequada de aquecimento (ou “warm-up”) e otimização do 

desempenho dos componentes e subsistemas os quais exigem uma determinada temperatura de 

trabalho, pode-se empregar o conceito de Reaproveitamento dos Gases de Escapamento ou 

EGHR – Exhaust Gas Heat Recovery.  

A melhoria do projeto e otimização dos processos para modernos sistemas de arrefecimento 

utilizados em veículos com motores de alta eficiência requer estudos e experimentos através de 

sistemas complementares de sistemas de aquecimento para atingir todos os requerimentos 

sobre tais circunstancias. De acordo com essa proposta, que pode ser utilizada em qualquer 

veículo de passageiro, qualquer aquecimento gerado ou recuperado pode ser distribuído de 

acordo com as necessidades do consumidor.  

O modelamento de fluxo de fluidos (óleo, ar, fluido de arrefecimento) é um pré-requisito para 

analisar o fluxo de calor para os diversos componentes dentro do motor. 

A temperatura de saída do liquido de arrefecimento do motor pode ser determinada usando o 

principio de balanço de energia. O potencial para aumentar a eficiência no consumo de 

combustível é demonstrado com base num ciclo de simulação de um motor de combustão 

interna.  

O Re-aproveitamento dos Gases de Escapamento ou EHR deve ser visto com uma atenção 

voltada para o aquecimento interno das cabines para conforto térmico dos passageiros.  O calor 

disponível nos sistemas de escapamento, principalmente com o emprego de catalisadores e 

outros filtros para redução na emissão de partículas é suficiente para aquecer adequadamente o 
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motor em quaisquer condições de temperatura ambiente, mesmo onde temperaturas 

extremamente baixas são verificadas. 

O progresso recente da eficiência energética dos motores e a alta demanda de energia por parte 

dos clientes requer a otimização dos processos de arquitetura em veículos modernos. Veículos 

movidos a motores de combustão interna com injeção direta, por exemplo, representam as 

maiores economias de combustível jamais obtidas. A distribuição do "market share" para 

veículos com baixo consumo de combustível irá aumentar para os veículos com injeção direta. 

Apesar da redução de consumo especifico de combustível existe uma tendência para o aumento 

nos níveis de potência requeridos para os motores devido a esse aumento de sua eficiência 

térmica. Isso fará com que haja uma redução cada vez maior no desperdício de calor por parte 

do líquido de arrefecimento. A potência mecânica será atingida através redução de peso, 

diminuição das forças de arraste e atrito. A força demandada em situações comuns de 

dirigibilidade será ainda reduzida.   

Como resultado, crescerá a diferença entre o calor gerado disponível pelo liquido de 

arrefecimento e o calor requerido pelos sistemas que demandam essa energia. Ou seja, gera um 

"deficit" entre a energia desperdiçada e a demanda por sistemas que poderiam utilizá-la. 

Normalmente o consumo adicional de combustível é necessário para fazer a ponte com esse 

“deficit” de calor ou energia. O objetivo no futuro será prover toda essa energia, crescente, com 

a menor quantidade adicional de consumo de combustível. Obviamente que toda a combinação 

de uso otimizado de formas de energia tal como fontes de calor regenerativo e outras fontes 

adicionais será usada no futuro para atender tais necessidades. Uma das maiores fontes de calor 

disponível onde é possível recuperar essa energia é o sistema de exaustão.  

Tradicionalmente os gases de exaustão são utilizados para que sejam atingidas as temperaturas 

requeridas para os sistemas de "aftertreatment" (conversores e filtros particulados).  Ao deixar 

o sistema de escapamento, esse calor não é reaproveitado. A faixa de possibilidades e 

limitações de uso do calor gerado no sistema de escapamento para aumentar a disponibilidade 

de energia térmica em um veículo será mostrada.  

 

 



14 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema justifica-se através da importância desse assunto, bem como sua atualidade.  

Como exemplo, um motor, tal qual uma máquina térmica, precisa atingir sua temperatura de 

trabalho no tempo mais curto possível, pois até atingir a mesma, estará consumindo mais 

combustível. Bem como, devido à necessidade do aquecimento do compartimento dos 

passageiros para maior conforto térmico (principalmente em Países frios), faz-se necessário o 

uso do calor do motor para aquecimento do liquido de arrefecimento que será utilizado no 

aquecedor de cabina, aumentando-se o consumo de combustível. 

Soma-se a isso o fato de que a demanda por energia é cada vez maior e, devido à preocupação 

com o meio ambiente, faz-se necessário o reaproveitamento e otimização dessa energia.  

Existem vários subsistemas em veículos (motor e habitáculo do veículo, por exemplo) que 

demandam essa energia desperdiçada através dos gases do escapamento.  
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2  SISTEMAS E PERDAS DE ENERGIA NA FORMA DE CALOR 

 

2. 1 SISTEMAS MODERNOS DE ARREFECIMENTO 

 

Os sistemas atuais de arrefecimento, utilizados em aquecedores de cabina em veículos, devem 

preencher vários requerimentos, dentre eles a redução do consumo de combustível através do 

uso de sistemas que permitam reaproveitar o calor desperdiçado pelo motor até que o mesmo 

atinja sua temperatura de aquecimento. E, simultaneamente à necessidade de redução no 

consumo de combustível, tem-se o aumento na exigência das normas de emissões.  

O potencial de redução de consumo, em particular para cargas parciais de utilização, resulta 

numa redução na fase de aquecimento e no aumento das temperaturas em determinados sub-

componentes. Especialmente essa carga de utilização parcial ganha maior significado no 

tráfego do dia-a-dia, onde é crescente o percentual de veículos utilizados em operação em 

curtas distâncias. 

A seguir, os requerimentos que devem ser atingidos pelo sistema de arrefecimento: 

1. Dissipação de calor suficiente em todas as faixas de operação do motor 

2. Manutenção da temperatura critica de componentes e do estresse devido à temperatura 

abaixo dos limites especificados 

3. Aquecimento suficiente para a cabine de passageiros, principalmente em baixas 

temperaturas ambientes (Países frios); 

4. Baixa massa do liquido de arrefecimento bem como baixa inércia térmica do sistema 

5. Redução do tempo necessário para atingir a temperatura de aquecimento ideal do 

motor, após a partida a frio; 

6. Evitar pontos localizados com temperaturas extremamente altas 

7. Limitação da temperatura do lubrificante do motor para evitar o desgaste 

  

Esses requerimentos atuais dos sistemas de arrefecimento serão ainda estendidos para os 

sistemas futuros: 

1. Otimização da temperatura do bloco e cabeçote para redução do consumo de 

combustível 

2. Atingir rapidamente essas temperaturas ótimas através de gerenciamento do motor 

3. Melhor distribuição da temperatura nos cilindros  

4. Aumentar a eficiência volumétrica em plena carga 

5. Melhorar as condições da mistura ar/combustível através de uma melhor atomização do 

combustível. 
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6. Melhorar e otimizar as condições de trabalho de componentes móveis do motor para 

redução do desgaste. 

 

A investigação das medidas para otimização do comportamento térmico requer um 

conhecimento detalhado do fluxo de calor e a transferência de calor em um motor. Alguns dos 

caminhos complexos do fluxo de calor dentro de um motor a combustão interna é descrito 

abaixo. 

 

Figura 1- Fluxo de calor/energia motor combustão interna 
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2.2 DETERMINAÇÃO DA REJEIÇÃO TÉRMICA EM VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 

 

Uma série de testes em veículos é conduzida em cabines climatizadas em túnel de vento a 

temperaturas muito baixas, ao redor de 0°C (18°F) para caracterização da temperatura de 

aquecimento de um motor, balanceamento térmico através estabilização da temperatura dos 

sistemas e levantamento da rejeição de calor.  O objetivo dos testes é quantificar o desperdício 

de calor, bem como determinar quanto poderia ser melhorado o aquecimento na cabine de 

passageiros através de um gerenciamento melhor da energia dissipada.  Montadoras norte-

americanas, tais como General Motors e Ford estimam que aproximadamente pouco mais de 

50% da energia proveniente do combustível fóssil é desperdiçada na forma de calor. 

Aproximadamente 30% da energia dos combustíveis é desperdiçada na forma de convecção e 

outros 20 a 25 por cento dissipada através dos gases de exaustão, através de simulações em 

baixa velocidade e condições de tráfego leve. O reaproveitamento de uma parte dessa energia 

através de modificações no sistema de arrefecimento deve gerar um significativo aumento no 

desempenho térmico de um veículo. 

De uma forma geral esses testes são conduzidos em veículos com grande espaço interno (como 

exemplo, os SUV ou “Sport Utility Vehicles”) e uso de motores com boa eficiência.  

Os testes são conduzidos utilizando-se algumas faixas de velocidade de condução como é 

mostrado na tabela a seguir. Antes do inicio do teste, o veículo é estabilizado a uma 

temperatura de aproximadamente 0°C (18°F) dando tempo suficiente para assegurar-se que 

todos os sistemas do veículo bem como seu motor estarão na temperatura estabilizada.  

Inicia-se a partida e imediatamente o veículo é acelerado nas condições de teste. Cada condição 

é mantida em um determinado período de tempo (ao redor de 40 minutos) assegurando que 

todos os sistemas estejam estabilizados na temperatura de operação. A velocidade do fluxo de 

ar na câmara climática é regulada para simular a velocidade do veículo. 
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Tabela 1- Condições de teste 

 

Teste 

no.  

Velocidade 

km/h  

Marcha  Temp.  

ambiente  

1  32  2ª.  -18°C  

2  48  3ª.  -18°C 

3  64  4ª  -18°C 

4  80  5ª  -18°C 

5  96  6ª  -18°C 
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2.3 INSTRUMENTAÇÃO PARA O TESTE 

 

Motor:  

É medido o fluxo de ar de forma a determinar o fluxo de combustível e a razão ar/combustível, 

bem como o fluxo de gases pelo sistema de exaustão.  

Ainda é feita a medição do sensor de pressão absoluta no sistema de admissão (sensor MAP) e 

a rotação do motor é monitorada, bem como o avanço da ignição, pulsos dos injetores de 

combustível, a razão ar/combustível já mencionada e o percentual dos gases de recirculação 

que passam pela válvula EGR. 

 

Sistema de arrefecimento: 

A transferência de calor no radiador para resfriamento do liquido de arrefecimento e aquecedor 

de cabina é determinado através do uso combinado de medidores de fluxo e termopares 

instalados em locais estratégicos. Alguns termopares ainda são instalados para medir a 

temperatura de entrada e saída no aquecedor, temperatura de saída dos dutos do aquecedor, 

bem com a temperatura interna do compartimento de passageiros.  

 

 

Figura 2- Instrumentação do sistema de arrefecimento 

 

 

 

 

 



20 

Sistema de exaustão:  

Diversos termopares são instalados em alguns pontos estratégicos tais como mostra na figura 

abaixo. Desta maneira pode-se monitorar a variação de temperatura em toda a extensão do 

sistema de escapamento.  

 

Figura 3- Instrumentação do sistema de arrefecimento e exaustão 

 

 

 

 

Os dados coletados durante todo o teste indicam não somente a temperatura estabilizada 

requerida para balanceamento da energia ou calor, mas também informam os dados durante o 

período de transferência de calor ou regime transiente. Esses dados são importantes para o 

estudo e entendimento das características do motor, sistema de controle e gerenciamento 

eletrônico, bem como o desempenho do sistema de aquecimento durante e após a partida a frio. 
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2.4 BALANCEAMENTO TÉRMICO EM UM MOTOR E CÁLCULO DA PERDA DE 

CALOR 

 

Os testes efetuados esclarecem que nas condições de regime constante, alcançado no final de 

cada teste, obtém-se uma estabilização da temperatura no sistema de arrefecimento. Com esses 

dados é possível calcular o balanceamento de energia em um motor.  

Não serão abordados em detalhes os cálculos, mas de uma forma geral o perda de calor para o 

ambiente pode ser calculada através da expressão:  

 

Qperdas calor por convecção e radiação  =  Q – (T + Qaquecedor + Qradiador + Qexaustão ) 

 

Onde, 

Qperda calor = taxa de transferência de calor para o ambiente 

Q = taxa de consumo de combustível 

T = trabalho mecânico 

 Q aquecedor = taxa de transferência de calor através do radiador de aquecimento de cabine. 

Qrad = taxa de transferência de calor através do radiador do sistema de arrefecimento, 

Qexaustão = taxa de transferência de calor através do sistema de exaustão 

 

O consumo de energia consumida por hora pode ser obtido através da massa de combustível 

consumida. Essa, por sua vez, é determinada através do cálculo estequiométrico do consumo de 

ar / hora.  O trabalho mecânico é determinado através do monitoramento do torque e rotação do 

motor.   

A taxa de transferência de calor no aquecedor é obtida levando-se em conta a sua temperatura 

de entrada e saída do líquido, bem como através do cálculo do fluxo de massa do liquido de 

arrefecimento que entra pelo aquecedor de cabine. 

O cálculo da transferência de calor pelo radiador e sistema de exaustão é similar ao cálculo 

anterior.  Porem, para o sistema de exaustão ainda tem-se que considerar a energia dos gases 

que saem do sistema para o ambiente.  

A seguir, um exemplo do resultado dos testes reais em um veículo de passageiros. Os valores 

abaixo são dados em kJ/h e representam a perda de energia devido à transferência de calor. 
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Tabela 2. Resultado de teste em veículo para levantamento das perdas por calor. 

 

FONTE:  David D. J. Tao, Ronald C. Malec, Tim G. Adams, “Waste Heat Management For Improved 

Passenger Compartment Heating”, SAE Paper 885029, 1988 

 

Como mencionado anteriormente, esses resultados demonstram que mais de 50% da energia do 

combustível é desperdiçada na forma de calor e é definida através da somatória das perdas por 

calor em cada subsistema.  

O teste indica também que é necessária atenção a duas grandes fontes de desperdício de 

energia: perda de calor por convecção e perda de calor através do sistema de escapamento. 

Uma forma para reduzir esse desperdício é através do uso de dispositivos capazes de 

reaproveitar os gases do sistema de exaustão.   
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2.5 SOLUÇÕES PARA REAPROVEITAMENTO DA ENERGIA DESPERDIÇADA.  

 

Existem alternativas para aproveitamento da energia desperdiçada em veículos de combustão 

interna. As principais formas adotadas pelos fabricantes de veículo são expostas a seguir. 

 

• Reaproveitamento dos gases de exaustão: utiliza-se o calor desperdiçado através dos 

gases do escapamento que estão a altas temperaturas. 

 

• Sistema combinado dos gases de exaustão e motor: emprega-se o mesmo principio da 

forma anterior e reaproveita também parte do calor gerado no interior do motor.  
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2.6 SISTEMA SIMPLES DE REAPROVEITAMENTO DO CALOR PROVENIENTE DOS 

GASES DE EXAUSTÃO 

 

O sistema de arrefecimento é utilizado para pré-aquecer o fluído de transferência de calor 

utilizado para capturar a energia dos gases do escapamento. 

O sistema de reaproveitamento de energia é baseado na implementação de um ciclo de fonte de 

calor utilizando os gases do sistema de exaustão, uma vez que é uma fonte de alta temperatura.  

 
Figura 4 - Exemplo de esquema teórico para reaproveitamento da energia desperdiçada nos siste-
mas de exaustão.  
 

 

 

Ciclo de reaproveitamento: o total do calor reaproveitado proveniente dos gases do 

escapamento é feito através de um dispositivo onde um fluido é aquecido. 

 

Evaporador: um trocador de calor é localizado no sistema de escapamento. Os gases quentes de 

exaustão fluem para dentro do dispositivo e entregam calor ao fluido que será aquecido.  

 

Condensador: é utilizado para rejeição da energia térmica para o ambiente.  

 

Bomba: utilizada para aumentar a pressão da linha por onde circula o liquido aquecido pelos 

gases de escapamento. Com isso aumenta-se a troca de calor. 

 

Turbina: pode ser utilizada para produção de energia elétrica ou empregada para outro fim. É 

movimentada através da circulação do fluido que circula no sistema de recuperação da energia 

desperdiçada pelos gases de exaustão.  
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2.7 SISTEMA COMBINADO DE REAPROVEITAMENTO DO CALOR DO LIQUIDO DE 

ARREFECIMENTO E DOS GASES DE EXAUSTÃO 

 

Trocador de calor no sistema de arrefecimento do motor: o objetivo é preaquecer o liquido 

utilizado na troca de calor com os gases de exaustão antes que o mesmo entre no evaporador. 

Dessa forma, é possível recuperar parte da energia / calor desperdiçado pelo sistema de 

arrefecimento do motor. 

 

Figura 5 - Incremento do esquema teórico para reaproveitamento da energia desperdiçada nos 

sistemas de exaustão, através da adição de um trocador de calor no sistema de arrefecimento. 

 

. 
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2.8 SISTEMA OTIMIZADO PARA REAPROVEITAMENTO DO CALOR PROVENIENTE 

DO MOTOR E DOS GASES DE EXAUSTÃO. 

 

Esse sistema adota o principio de recuperação da energia/calor gerado e desperdiçado pelo 

motor. O sistema de arrefecimento é eliminado e é substituído pelo bloco do motor, utilizado 

como evaporador. Esse sistema tem a vantagem de usar o calor desperdiçado pelo motor que 

estaria em uma temperatura mais alta do que é possível atingir utilizando-se o sistema comum 

de arrefecimento.   O bloco do motor seria utilizado como gerador de vapor para elevar a 

temperatura do fluido de transferência de calor (água, por exemplo) logo após a sua saída da 

bomba. Os gases de escapamento seriam utilizados para completar o processo, superaquecendo 

o vapor.  

Dentre os esquemas teóricos apresentados, a recuperação da energia desperdiçada pelo motor e 

gases de exaustão é o sistema mais promissor. Isso pode ser explicado do ponto de vista da 

melhor combinação entre as fontes de energia onde são encontradas as maiores temperaturas: 

O bloco do motor é utilizado como fonte de energia para aquecer a água ou liquido utilizado na 

troca de calor e os gases de exaustão seriam utilizados para superaquecimento.  

A energia recuperada pelo sistema tradicional de arrefecimento tem o potencial de baixa 

resistência térmica do fluido de arrefecimento.  Porém as baixas temperaturas relativas do 

sistema resultam em uma baixa eficiência. Sendo assim, isso resulta numa baixa quantidade de 

recuperação da energia ou calor.  Os  melhores resultados serão obtidos através da recuperação 

da energia através do calor desperdiçado pelo motor, que funcionaria tal qual um evaporador e 

o reaproveitamento térmico dos gases de exaustão.  O motor é uma fonte que deve ser 

explorada no futuro, assim que os materiais e processos de gerenciamento das temperaturas 

interna permitirem tal uso.  
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Figura 6 - Esquema teórico com máxima eficiência para reaproveitamento da energia / calor 

desperdiçado pelo motor e gases de exaustão. 
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2.9 RECUPERAÇÃO DO CALOR DESPERDIÇADO PELOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO, SOB A 

ÓTICA DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS. 

 

A recuperação do calor desperdiçado pode ser utilizada para aquecimento rápido do motor ou 

“warm-up”, óleo da transmissão e cabine de passageiros (conforto térmico) e conseqüente 

redução do consumo de combustível.  

O beneficio do aquecimento rápido do motor é ser capaz de utilizar o sistema "start-stop" em 

veículos híbridos, bem como reduzir as perdas por atrito durante a fase de aquecimento ou 

"warm-up" do motor.  

O aumento da eficiência da transmissão em veículos híbridos equipados com transmissões 

automáticas, que dependem da temperatura do óleo. O tempo até que seja atingida a 

temperatura ideal para máxima eficiência é alcançado num intervalo menor.  

A recuperação do calor dos gases de exaustão pode ser usada para conforto térmico dos 

passageiros sem que haja aumento no consumo de combustível.  Isso é um fator ainda mais 

relevante em veículos híbridos cuja proposta é a otimização da energia. 

Os impactos negativos dos sistemas de recuperação de calor dos gases de escapamento são: o 

incremento da contrapressão, o qual deve ser compensado através de elementos de ajuste e 

compensação, como o emprego de tubos com diâmetro maior, o aumento de massa do sistema 

de escapamento devido à instalação de dispositivos, bem como a disponibilidade de espaço 

para sua instalação, que deve ser previsto em projeto. 
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2.10 SISTEMA REAL PARA RECUPERACAO DO CALOR DOS GASES DE ESCAPAMENTO 

(EGHR) 

 

Figura 7 - Diagrama real de instalação de um sistema EGHR 

 

FONTE: Seybold, Lothar “ATW Development - Exhaust Heat Recovery “, Opel, Project No.399, 2010. 
 

Figura 8 - Esquema interno de um dispositivo EGHR 

 

 

 

FONTE: Seybold, Lothar “ATW Development - Exhaust Heat Recovery “, Opel, Project No.399, 2010. 
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2.11 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO USO DE DISPOSITIVO EGHR. 

 

Em 2011 foi realizado o teste conduzido pela Opel, em um veículo Meriva com transmissão 

manual e motorização 1.4l, equipado com dispositivo de recuperação do calor proveniente dos 

Gases de exaustão (EGHR). 

 

Figura 9 - Esquema de instalação do dispositivo EGHR no sistema de exaustão 

 

 

 

FONTE: Torsten Mueller, Helmut Hans, Winfried Krebs, Stuart Smith and Achim Koenigstein, Adam 
Opel AG - “Thermal Management on Small Gasoline Engines”,  SAE Paper 2011-01-0314, 2011. 
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2.12 FLUXO DE ENERGIA E TROCA DE CALOR ENTRE OS SISTEMAS 

 

Foi monitorado fluxo de energia, bem como a troca e a recuperação de parte desse calor.  

Através do uso do dispositivo foi possível recuperar ao redor de 28,3% da energia desperdiçada 

em forma de calor pelo sistema de exaustão.  

Nota: cálculos feitos com base nos valores médios durante o ciclo de recuperação de calor num 

tempo de 5min.  

 

Figura 10 - Fluxo de energia e recuperação através do uso de dispositivo EGHR 

 

 

FONTE: Torsten Mueller, Helmut Hans, Winfried Krebs, Stuart Smith and Achim Koenigstein, Adam 

Opel AG - “Thermal Management on Small Gasoline Engines”,  SAE Paper 2011-01-0314, 2011. 
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2.13 RESULTADOS DO EMPREGO DO DISPOSITIVO EGHR EM TESTE 

EXPERIMENTAL 

 

Verificou-se que durante o funcionamento do dispositivo EGHR, o tempo para aquecimento da 

cabina foi reduzido em 50% , o que representou, além de um conforto térmico maior aos 

passageiros, uma economia de combustível ao redor de 5% em ciclo urbano. 

 

Gráfico 1 - Ciclo de aquecimento de uma cabina com e sem o emprego de dispositivo EGHR 

 

 

FONTE: Seybold, Lothar “ATW Development - Exhaust Heat Recovery “, Opel, Project No.399, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Está comprovado que o conceito que vem sendo desenvolvido pelos principais fabricantes de 

veículo para utilização dos gases de exaustão na recuperação da energia desperdiçada é eficaz 

para o rápido aquecimento do motor (partida a frio ou “warm-up”) e, conseqüente, redução no 

consumo de combustível. Ainda possibilita o rápido aquecimento da cabina para conforto 

térmico dos passageiros, bem como acelera o aumento da temperatura do óleo da transmissão 

logo após a partida a frio, principalmente em países frios. 

A recuperação da energia através dos gases do sistema de exaustão representa um passo 

importante para a integração do sistema de gerenciamento das fontes de calor. Possibilita uma 

redução significativa do tempo de aquecimento de um motor após partida a frio, cada vez mais 

crítico do ponto de vista do consumidor, uma vez que irá representar economia de combustível. 

 O uso do calor desperdiçado pelos gases de exaustão representa ainda a possibilidade de 

redução nos níveis de emissão. Um estudo avançado para integração do conceito de utilização 

do calor dos gases de exaustão é necessário para garantir uma integração bem sucedida com o 

veículo.     
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