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Análise da eficiência energética entre chicanas tubulares verticais e serpentina 

em espiral no aquecimento de uma solução concentrada de sacarose em um 

tanque equipado com impulsor axial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Resumo 

Os tanques com impulsores mecânicos são geralmente utilizados como 

reatores químicos, nas operações de suspensão de sólidos, na 

homogeneização de líquidos miscíveis e imiscíveis e operações de 

transferência de calor e massa. Que normalmente nas indústrias químicas, 

petroquímicas, bioquímicas, farmacêuticas e alimentícias. A transferência de 

calor em tanques é realizada através de superfícies denominadas de 

jaquetas, serpentinas helicoidais, serpentinas em espiral e chicanas tubulares 

verticais. A eficiência térmica é função do tipo de impulsor da geometria, da 

superfície de transmissão de calor e das propriedades físicas do fluido. A 

literatura é vasta de informações para jaquetas e serpentinas helicoidais, 

entretanto, a mesma é parca de dados de projeto para serpentina em espiral 

e chicanas tubulares verticais. O presente estudo teve por objetivo  analisar a 

eficiência energética entre uma serpentina em espiral e chicanas tubulares 

verticais no aquecimento de uma solução concentrada de sacarose em um 

tanque equipado com impulsor mecânico axial. A unidade experimental 

consistiu basicamente de um tanque de acrílico com volume útil de 50 litros, 

um impulsor mecânico do tipo axial com 4 pás inclinadas a 45°, um motor em 

balanço com potência de 2,5 hp e um banho termostatizado. Foi utilizada 

água como fluido quente com a temperatura de entrada constante em 60°C e 

vazão de 1,2L/min e como fluido frio foi usada uma solução de sacarose 50% 

(w/w) com vazão constante em 1L/min e a temperatura de entrada variando 

no intervalo de 28 a 45°C e empregou-se 5 rotações na faixa de 90 a 330 

rpm. A partir dos dados coletados calculou-se a eficiência térmica das duas 

superfícies de transmissão de calor utilizada em função do coeficiente global 

de transferência de calor e da potência consumida pelo impulsor mecânico. 

Através dos diagramas obtidos do coeficiente global de transferência de calor 

e da potência em função da rotação, a serpentina em espiral apresentou uma 

maior transferência de calor e uma menor potência consumida em relação as 

chicanas tubulares verticais, logo a serpentina em espiral apresentou uma 

eficiência térmica 26% superior a chicanas tubulares verticais. 

Palavras-chave: tanque; impulsor axial; serpentina em espiral; chicanas 

tubulares verticais; potência consumida; 



 

2) Introdução 

Os tanques com impulsores mecânicos são muito empregados na 

indústria química e petroquímica, sendo utilizados, como reatores químicos, 

floculadores, coaguladores, dornas de fermentação e aquecimento ou 

resfriamento de soluções.  

A transferência de calor em tanques pode ser realizada de várias 

formas, sendo que as jaquetas, serpentinas helicoidais, serpentinas espirais e 

chicanas tubulares, são as 4 técnicas principais. Em cada tipo das operações 

supracitadas existe um coeficiente global de transferência de calor, o qual é 

dependente de diversas variáveis como as propriedades físicas dos fluidos 

envolvidos, perfil de agitação e a geometria da fonte aquecedora ou de 

resfriamento disposta no tanque. 

As chicanas tubulares consistem em tubos verticais conectados entre 

si, os quais são inseridos no interior do tanque, seguindo os valores 

recomendados para uma agitação eficiente, proposta por Rushton (1950), 

geralmente com um diâmetro de 1/10 a 1/12 do diâmetro do tanque. As 

chicanas tubulares possuem elevada transferência de calor devido a sua 

geometria em forma de chicanas, funcionando também como eliminadora de 

vórtice, propiciando uma melhor mistura e turbulência do fluído ou da mistura. 

Existem diversos tipos de chicanas tubulares, com no mínimo 3 bancos de 

tubos e no máximo 5 bancos de tubos, podendo ser utilizadas em processos 

contínuos e descontínuos.  

Em grandes tanques de armazenamento de óleos ultra pesados, em 

condições ambientes de temperatura, o seu escoamento é impossibilitado em 

função da grande viscosidade do óleo, para solução desse problema, são 

colocadas na base do tanque, serpentinas em espiral, sendo que estas 

aquecem o óleo no fundo do tanque diminuindo a viscosidade e possibilitando 

o escoamento do mesmo.  

 

3)  Objetivo 

O estudo visou analisar a eficiência energética entre uma serpentina 

em espiral e chicanas tubulares verticais no aquecimento de uma solução 



concentrada de sacarose em um tanque equipado com impulsor mecânico 

axial. 

 

4) Metodologia 

A unidade experimental consiste de um tanque de acrílico, com um 

volume útil de 50 litros, equipado com impulsor mecânico axial com 4 pás 

inclinadas a 45° acionado por um motor elétrico em balanço, com potência de 

2,5 HP, chicanas tubulares verticais e serpentina em espiral, ambas feitas de 

cobre. O estudo foi realizado na unidade experimental representada na Figura 

1.  

Foi utilizada água como fluido quente com temperatura de entrada 

constante de 60°C e vazão de 1,2 LPM e foi usada solução de sacarose a 

50% em massa como fluido frio com temperatura de entrada no intervalo de 

28 a 45°C com vazão fixa em 1 LPM. As rotações utilizadas foram na faixa de 

90 a 330 RPM. O fluido quente foi colocado no interior das chicanas tubulares 

e da serpentina em espiral e o fluido frio foi usado no tanque. 

Foram realizados 5 ensaios para as chicanas tubulares, em que foram 

coletadas como respostas as temperaturas de saída do fluido frio e quente a 

cada 2 minutos, sendo cada ensaio com um tempo de execução de 100 

minutos. De forma análoga foram feitas as mesmas condições supracitadas 

para a serpentina em espiral, totalizando 10 ensaios na unidade experimental.  

A potência consumida pelo impulsor mecânico nos ensaios foi 

mensurada através do produto da força gerada pelo motor elétrico em 

balanço, da rotação do impulsor e do braço, o qual é a distância entre o eixo 

do motor até a tomada das forças. Nos experimentos, as forças foram 

coletadas em três braços diferentes (400 mm, 500 mm e 600 mm), sendo 

calculada uma potência média para cada rotação.  

Entretanto, a literatura corrente carece de informações para o projeto e 

a rotação econômica destas unidades em regime contínuo. 

 

 



 
 

Figura 1 – Vista geral da unidade experimental 
 

As Equações de (1) a (5) foram utilizadas para a determinação dos 

parâmetros necessários à determinação da rotação ótima para a melhor 

transferência de calor. 

O fluxo de calor foi calculado através da Equação 1. 

         

                                                                                                                                                     

Sendo: Q, o fluxo de calor em Watts (W); WFQ, a vazão em massa do 

fluido quente em Kg/s; Cp, o calor específico do fluido aquecedor em J/kg ºC; 

  , a diferença das temperaturas de entrada e saída do fluido quente em ºC. 

A média logarítmica das diferenças de temperatura (MLDT), foi 

calculado pela Equação 2. 

                                                                            
       

  
   

   

                                                          

Em que, MLDT é a média logarítmica das diferenças de temperatura, 

em ºC; ∆T1 é a diferença entre a temperatura de entrada do fluido quente e a 

temperatura de saída do fluido frio, em ºC; ∆T2 é a diferença entre a 

temperatura de saída do fluido quente e a temperatura de saída do fluido frio, 

em ºC. 

O coeficiente global de troca térmica foi determinado através da 

Equação 3. 

                                                                                 
 

       
                                                             



Em que, U é o coeficiente global de transferência de calor, em W/m2ºC; 

Q é o fluxo de calor, em Watts (W); At é a área de troca térmica, em m²; 

MLDT é a média logarítmica das diferenças de temperatura, em ºC.  

O número de Reynolds foi calculado pela Equação 4. 

                                                                               
    

     

 
                                                          

Sendo: Re, o número de Reynolds; N, as rotações do impulsor em 

RPS; Dimp, o diâmetro do impulsor em metros;  , a densidade do fluido frio 

em Kg/m3;  , a viscosidade dinâmica do fluido frio em kg/m.s. 

 A potência consumida pelo impulsor foi calculada através da Equação 

5. 

                                                                                                                                                    

Em que, P é a potência em W; N é a rotação do impulsor em RPS; b é 

o braço em m; F a força em Newton. 

 

5) Desenvolvimento 

Segundo Triveni et. al. (2008), em operações envolvendo transferência 

de calor em tanques com impulsores mecânicos, há muitos fatores influentes 

no processo, como: (a) coeficiente global de transferência de calor (U), sendo 

este baseado nas propriedades físicas de ambos os fluidos; (b) rotação do 

impulsor; (c) área de transferência de calor e (d) potência consumida.  

Os três mecanismos de transferência de calor estão, condução, 

convecção e radiação, estão presentes na operação de agitação, entretanto a 

condução e a radiação, são praticamente desprezíveis em relação a 

convecção, sendo esta o mecanismo predominante na transferência de calor 

em tanques (Nassar et. al., 2011). 

A convecção é um mecanismo de transferência de calor associado ao 

gradiente de velocidade e ao gradiente de temperatura envolvido no meio, 

sendo função do coeficiente de película ou coeficiente convectivo de 

transferência de calor. Este coeficiente é associado ao diâmetro do tanque e 

a condutividade térmica do fluido, dando origem ao número de Nusselt ou 

número de convecção (Çengel, 2007).  

A agitação favorece o aumento do coeficiente de película, sendo este 

observado na elevação do número de Nusselt, o qual é função do 



escoamento no meio, em que este é representado pelo adimensional 

Reynolds (Kumpinsky et. al., 1996).  

Os agitadores do tipo turbina radial e axial são empregados em 

processos que necessitam de alta agitação e velocidade de rotação. 

Geralmente são empregados impulsores com quatro a seis pás, com diâmetro 

entre 30 a 50% do diâmetro do tanque (Geankoplis, 2009). 

As serpentinas em espiral podem ser utilizadas em resfriamentos e 

aquecimento de reatores químicos e em tanques de armazenamento. Em 

função da geometria deste tipo de serpentina, a transmissão de calor ocorre 

do fundo do tanque para a parte superior, entretanto, se o tanque não for bem 

agitado haverá a formação de intensas flutuações de temperatura, 

prejudicando a eficiência térmica. Não há uma correlação genérica para a 

determinação do coeficiente de transferência de calor para a serpentina em 

espiral em função da complexidade da transmissão de calor, Ho (1996) tem 

feito experimentos da performance da transmissão de calor nas serpentinas 

em espiral através de simulações numéricas. 

          A potência consumida pelo impulsor mecânico para a agitação do fluido 

depende da rotação, das características dimensionais do impulsor e das 

propriedades físicas do fluido (Brown, 1963).  

 

6) Resultados 

Na Tabela 1, estão dispostas as temperaturas de saída de ambos os 

fluidos, nas chicanas tubulares verticais (Ensaios 1 a 5) e na serpentina em 

espiral (Ensaios 6 a 10) e a temperatura de saída do fluido frio em ambas as 

condições. 

Tabela 1 – Dados obtidos nos experimentos. 

Ensaio Ts chicana (°C) ts tanque (°C) Ensaio Ts espiral (°C) ts tanque (°C) 

1 50,4 45,6 6  48,6 46,2 

2 50,0 47,2 7 50,6 49,4 

3 52,0 50,6 8 50,2 49,2 

4 53,8 52,8 9 53,6 53,0 

5 54,8 54,0 10 55,2 54,8 

 

 Na Tabela 2 estão dispostos os valores calculados para o coeficiente 

global de transferência de calor (U) e o número de Reynolds. 



Tabela 2 – Coeficiente global de transferencia de calor e Reynolds. 

Ensaio U (W/m²°C) Reynolds Ensaio U (W/m²°C) Reynolds 

1 404,90 1948,50 6  634,60 1970,59 

2 567,50 3607,82 7 776,00 3760,05 

3 671,40 5804,14 8 948,10 5653,52 

4 759,50 8542,73 9 939,90 8574,86 

5 790,40 11511,69 10 962,00 11685,89 

 

Na Tabela 3 estão dispostas as potências calculadas nos 3 braços 

utilizados e a potência média para cada rotação nas duas superfícies de 

transmissão de calor utilizadas.  

Tabela 3 – Potência consumida em função da rotação 

  Potência (W)   

Ensaio braço (400mm) braço (500mm) braço (600mm) Potência média (W) 

1 44,50 55,15 65,56 55,07 

2 75,23 93,10 107,67 92,00 

3 204,68 255,08 302,66 254,14 

4 263,38 328,81 391,51 327,90 

5 331,86 407,40 485,98 408,41 

6 34,70 42,63 50,81 42,71 

7 60,04 74,89 87,70 74,21 

8 149,82 191,56 215,36 185,58 

9 199,97 259,43 309,47 256,29 

10 265,13 319,67 382,57 322,46 

 

Na Figura 2, foram plotados os valores obtidos do coeficiente global de 

transferência de calor em função do número de Reynolds e na Figura 3, os 

resultados obtidos da potência consumida pelo impulsor mecânico em função 

do Reynolds.  



 
Figura 2 – Coeficiente Global de transmissão de calor X Reynolds 

 

 

Figura 3 – Potência em função do Reynolds 
 
 

7) Considerações finais 

O aquecimento da solução de sacarose foi mais eficiente com a 

serpentina em espiral, pois a mesma foi alocada na parte inferior do tanque. 

Uma vez que o escoamento predominante foi do tipo axial, a solução era 

direcionada diretamente para a fonte aquecedora, logo, a eficiencia térmica 

da serpentina em espiral foi de 26% superior em relação as chicanas 

tubulares verticais.  
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As chicanas tubulares verticais apresentaram um consumo energético 

do impulsor mecânico de 28% superior a serpentina em espiral, devido as 

chicanas tubulares gerarem maior turbulência em função da sua geometría e 

localização no tanque.  

Nota-se para as duas técnicas utilizadas que a máxima transferencia 

de calor com o menor consumo energético foi para o número de Reynolds de 

aproximadamente 6000, correspondendo a uma rotação ideal de 210 RPM. 

Portanto, a serpentina em espiral é a melhor opção a ser utilizada no 

aquecimento de fluidos viscosos nas condições estudadas pois maximiza a 

transmissão de calor com o menor consumo de energia do impulsor 

mecânico.  
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