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RESUMO 
O ciclo Rankine Orgânico (ORC) trata-se de um processo que transforma energia térmica em 
trabalho útil mediante a transmissão de calor de um mecanismo de alta temperatura para um 
mecanismo de baixa temperatura. Pode-se obter geração de energia elétrica a partir do Ciclo 
Rankine Orgânico em processos industriais. Este estudo teve como objetivo apresentar o resultado 
de uma revisão da literatura, na plataforma Periódicos Capes, sobre o Ciclo Rankine Orgânico 
obtido a partir de calor residual presente nos gases descartados na atmosfera. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa, aplicou-se a metodologia de revisão sistemática de literatura, na 
qual foi efetuada uma revisão de artigos sobre o tema publicados nos últimos oito anos (2012 a 
2019) no Portal de Periódicos CAPES. Foram analisados 55 artigos revisados por pares. A 
bibliografia levantada foi analisada e sintetizada em uma estrutura composta por 12 categorias de 
áreas dos estudos sobre o Ciclo Rankine Orgânico que utilizaram calor residual em gases quentes. 
Adicionalmente, fez-se um levantamento dos anos de publicação, periódicos e classificação 
Qualis/Capes destes trabalhos. Os resultados demonstraram que a maioria das publicações 
ocorreram em periódicos A1, no ano de 2018, em sua maioria nos periódicos Energy e Energy 
Conversion & Management. A contribuição deste estudo está na compilação realizada referente às 
principais obras sobre o Ciclo Rankine Orgânico obtido a partir de calor residual presente nos 
gases descartados na atmosfera, os quais poderão ser utilizados como base para futuras pesquisas 
empíricas. 
Palavras-chave: ORC. Gases Quentes. Calor Residual. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A demanda por energia no meio industrial, seja elétrica ou térmica, tem crescido bastante 

nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, as transformações de energia em processos industriais 

acarretam perdas que impactam negativamente a eficiência operacional das empresas. Indústrias 

térmicas, muitas vezes, utilizam a queima de combustíveis em fornos e caldeiras, cujas perdas 

podem determinar a própria sobrevivência financeira das mesmas. 

Assim, tem-se buscado a otimização dos processos pelo aproveitamento do calor residual, 

normalmente descartado para a atmosfera, por meio de sistemas como o Ciclo Rankine, que 

permite a geração de eletricidade a partir da energia térmica descartada juntamente com gases de 

exaustão de fornos e caldeiras. Trata-se de um circuito fechado em que um fluido de trabalho 

circula repetidamente através do sistema para transformar calor em energia mecânica ou elétrica 

(SPROUSE; DEPCIK, 2013). 

Uma limitação do Ciclo Rankine convencional são as elevadas temperaturas necessárias 

para seu funcionamento. Para menores temperaturas, presentes em muitos processos industriais, 
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foi desenvolvido o Ciclo Rankine Orgânico – ORC, que costuma ser o mais indicado para estes 

casos (NOUMAN, 2012; PERIS et al., 2015). Como cerca de 20 a 50% da energia utilizada nos 

processos industriais é perdida na forma de calor residual (LE et al., 2014, p. 514), tem-se um 

amplo mercado para aplicação de ORC. 

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo apresentar o resultado de uma revisão 

sistemática da literatura, na plataforma Periódicos CAPES, sobre o Ciclo Rankine Orgânico obtido 

a partir de calor residual presente nos gases descartados na atmosfera. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

  Para elaboração do presente trabalho foi realizada a revisão sistemática da literatura. De 

acordo com Sampaio e Mancini (2007), uma revisão sistemática, assim como outros tipos de 

estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre 

determinado tema.  

Para Clarke e Horton (2001), a revisão sistemática responde a uma pergunta claramente 

formulada utilizando métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar 

criticamente pesquisas relevantes, e coletar e analisar dados de estudos incluídos na revisão. Foi 

elaborado um protocolo de pesquisa tendo como finalidade um planejamento para busca e critérios 

de inclusão dos trabalhos. 

Optou-se, para este estudo, pela busca de artigos junto ao Portal de Periódicos CAPES. A 

escolha por esta base de dados se deu porque o Portal de Periódicos CAPES fornece, por meio do 

seu site, acesso a amplo conteúdo em formato eletrônico, tais como textos disponíveis em mais de 

45 mil publicações periódicas, nacionais e internacionais; diversas bases de dados que reúnem 

trabalhos acadêmicos e científicos, além de patentes, teses e dissertações entre outros tipos de 

materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento (PORTAL PERIÓDICOS CAPES, 2019).  

O protocolo criado foi que no título deveria conter o termo: Organic Rankine AND no 

assunto conter: "waste heat" gas, que em português significa “calor residual” gases. Não foi 

refinado um período de data de publicação, entretanto, o resultado da pesquisa apresentou 

trabalhos de 2012 a 2019. Logo, revisou os artigos publicados nos últimos 8 anos. O protocolo 

ainda refinou a pesquisa pelo trabalho acadêmico na modalidade artigo publicado em periódicos 

revisados por pares. A revisão por pares colabora para validar a pesquisa, determina um método 

pelo qual a pesquisa pode ser avaliada e acrescenta a possibilidade de criar contatos nos grupos de 

pesquisa. Embora possa haver críticas, a revisão por pares ainda é o único método amplamente 

aceito para validação de pesquisas (ELSEVIER, 2019). 

O resultado da pesquisa apresentou 55 artigos. A meta análise desta revisão consistiu em 

categorizar os trabalhos: ano de publicação, periódico publicado, classificação Qualis/CAPES do 
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periódico e pelas principais áreas do conhecimento envolvida em cada artigo. A partir da leitura 

minuciosa de cada artigo foi possível a criação de 12 categorias, sendo: turbina a gás, viabilidade 

econômica, célula de combustível, biogás, regiões estudadas, motor de combustão interna (MCI), 

ciclo combinado, estudos com CO2, diferentes tipos de fluidos, termodinâmica, Gases do Efeito 

Estufa (GEE) e tipos de ORC. Os resultados da revisão sistemática da literatura sobre o Ciclo 

Rankine Orgânico a partir de calor residual em gases quentes são apresentados a seguir.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os artigos foram analisados pelo período de 8 anos, de 2012 a 2019. A maioria das 

publicações sobre o Ciclo Rankine Orgânico a partir de calor residual em gases quentes foram no 

ano de 2018, com 30,9% das publicações. 

Tabela 1 – Ocorrências e porcentagem das publicações por ano 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
v.a. 1 3 9 8 7 7 17 3 55 
% 1,8 5,5 16,4 14,5 12,7 12,7 30,9 5,5 100 

Em relação à origem dos artigos, pode-se constatar que o periódico que mais abordou sobre 

o tema foi o Energy, representando 29,1% dos artigos, seguido Energy Conversion & Management 

com 23,6%. 

Tabela 2 – Origem dos artigos por Periódicos e suas classificações Qualis/CAPES 

Periódico 
Classificação 
Qualis/Capes v.a. % 

Advances in Mechanical Engineering B5 1 1,8 
Applied Sciences B4 1 1,8 
Applied Thermal Engineering A1 8 14,5 
Energies A1 2 3,6 
Energy A1 16 29,1 
Energy & Buildings A1 1 1,8 
Energy Conversion & Management A1 13 23,6 
Energy Exploration & Exploitation B3 1 1,8 
Energy Science & Engineering A1 1 1,8 
Entropy B3 2 3,6 
Environmental Progress & Sustainable Energy B1 1 1,8 
International Journal of Energy Research A2 2 3,6 
International Journal of Hydrogen Energy A2 1 1,8 
Journal of Cleaner Production A1 2 3,6 
Journal of Mechanical Science and Technology B1 1 1,8 
Renewable and Sustainable Energy Reviews A1 1 1,8 
Sustainability B3 1 1,8 
    55 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Na Tabela 2 foram listados os periódicos, sua classificação Qualis/CAPES e a quantidade 

absoluta e porcentagem de artigos em cada um. Também pode-se destacar dentre os resultados que 

80% dos artigos analisados são de Classificação Qualis/CAPES A1, 5,5% são A2, 3,6% de artigos 

em periódicos B1, sem ocorrências de periódicos B2; 7,3% foram de periódicos B3, 1,8% de 

artigos em B4 e 1,8% de periódicos B5. Ressalta-se que a Classificação Qualis/CAPES leva em 

consideração a área do artigo e, neste caso, a grande maioria dos trabalhos estavam inseridos na 

área de Engenharia III, que segundo a Portaria Inep nº 146, de 4 de setembro de 2008, agrupa as 

áreas de Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Automotiva, Engenharia 

Industrial Mecânica, Engenharia Mecânica e Engenharia Naval. 

Em relação às categorias criadas a partir das principais áreas do conhecimento expostas nas 

pesquisas apresentadas nos 55 artigos, o levantamento considerou mais de uma área por artigo, 

quando o mesmo poderia se encaixar em mais áreas. Sendo assim, chegou-se a 12 categorias, onde 

à frente de cada uma indicou-se a porcentagem de acordo com o número de ocorrências nos 55 

artigos analisados: Fluidos (19,5%), Motor de Combustão Interna – MCI (17,3%), Termodinâmica 

(15,8%), Turbina a gás (15%), Viabilidade econômica (9%), Tipos de ORC (6,8%), Ciclo 

combinado de ORC combinado (6%), Célula de combustível (3,8%), Gases de Efeito Estufa – 

GEE (1,5%), CO2 (1,5%), Biogás (0,8%) e, com relação ao local de estudo, houve 3% de 

ocorrências de artigos que estudaram regiões específicas, no caso, Europa, Egito, China e Turquia.  

Os artigos abordaram como assunto em sua maioria sobre fluidos, Motor de Combustão 

Interna, termodinâmica, turbinas a gás, viabilidade econômica e tipos de Ciclo Rankine Orgânico. 

Um fator interessante a destacar diz respeito à origem oriental da grande maioria dos autores. 

 

4 CONCLUSÃO  

A revisão sistemática da literatura sobre o Ciclo Rankine Orgânico a partir do calor residual 

em gases quentes permitiu concluir, a partir do protocolo de pesquisa criado, que foram 

encontrados 55 artigos revisados por pares na plataforma Periódico CAPES, a partir dos termos 

de busca utilizados. Os artigos elencados foram de 2012 a 2019, sendo que a maioria das 

publicações foram no ano de 2018. A maioria dos artigos foram dos periódicos Energy e Energy 

Conversion & Management e em grande parte publicados em periódicos classificados como A1. 

Doze categorias foram criadas em função das áreas do conhecimento apresentadas nos artigos e 

foram elas: Fluidos, Motor de Combustão Interna (MCI), Termodinâmica, Turbina a gás, 

Viabilidade econômica, Tipos de ORC, Célula de combustível, Biogás, ORC combinado, CO2 e 

Gases de Efeito Estufa – GEE. Com relação ao local de estudo, houve ocorrências de artigos que 

estudaram a região da Europa, Egito, China e Turquia. Sugere-se como novas pesquisas o 
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aprofundamento de análise sobre cada categoria. A contribuição deste estudo está na compilação 

realizada referente às principais obras sobre o Ciclo Rankine Orgânico obtido a partir de calor 

residual presente nos gases descartados na atmosfera; tais dados poderão ser utilizados como base 

para futuras pesquisas empíricas.  
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