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RESUMO 
 
 

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA PARA VEÍCULO UTILIZANDO O EFEITO DE SEEBECK 
RESUMO Pesquisas sobre o meio ambiente são divulgadas diariamente e alertam para a 
redução da emissão de gases poluentes, sendo parte oriunda dos automóveis e sua queima de 
combustíveis fósseis. Visando reaproveitar o calor dissipado pelo motor, através do 
escapamento, será desenvolvido um sistema que utiliza o Efeito Seebeck para a geração de 
energia elétrica. A proposta ainda tenta criar um sistema mais barato que as atuais soluções de 
mercado, como a instalação de um motor Rankine. O sistema é planejado para tentar substituir 
o alternador do carro, resultando em uma economia de aproximadamente 1HP. Além do setor 
automotivo, o projeto pode ser aplicado em qualquer outra fonte quente, como caldeiras 
industriais. A temperatura local chega à 800°C devido a perda de 40% da energia da 
combustão. Uma vez identificada a fonte quente, será necessário determinar a fonte fria. Para 
aproveitarmos o próprio ambiente como fonte de temperatura fria, pode-se utilizar um isolante 
térmico para se obter uma grande diferença de temperatura em um pequeno espaço. O 
trabalho estuda algumas configurações de termopares em série e em paralelo, visando tensão 
e corrente respectivamente, para a realização do projeto. Essas condições mudarão devido ao 
isolante térmico utilizado. A principio serão testadas combinações utilizando lã de rocha e VIP 
(Vacuum Insulation Panel). O primeiro, o valor de coeficiente de condução térmica é mais alto, 
resultando num maior número de termopares, porém é um material de menor custo; o segundo, 
com um coeficiente de condução térmica 7x menor, reduz o número de termopares. Utilizando 
os conceitos de transferência de calor através da condução em paredes planas, pois é 
proposto que os termopares fiquem fixos em um tubo quadrangular, foi estimado o valor de 
coeficiente de condução térmica do isolante que irá assegurar a grande diferença de 
temperatura. Com lã de rocha (k = 0,030W/mK), o sistema terá aproximadamente 340 
termopares de 1cm cada, porém a potência gerada estimada é de 580W. Com o VIP (k = 
0,004W/mK) o sistema será composto por aproximadamente 230 termopares de 1cm cada, 
gerando 850W. Os custos ainda serão estimados para ambas as configurações. Concluindo, o 
sistema utilizando um isolante de alto rendimento apresenta uma geração de energia maior, 
porém acredita-se que seus custos sejam maiores, dando às empresas a oportunidade de 
avaliarem qual sistema atende melhor seus interesses. Pode-se esperar que tal ideia não se 
limite ao ramo automotivo, mas também para geração de energia em outras fontes de calor. Os 
próximos passos serão a verificação da viabilidade e a construção de um protótipo. Palavras 
chave: Termogeração, Escapamento, Seebeck 


