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ESTUDO PARA AUTOMAÇÃO DO MEDIDOR PARSHALL E TROCADOR DE CALOR 

DUPLO-TUBO 

 

1 RESUMO 

 

O laboratório de Operações Unitárias da Universidade Santa Cecília produz diversos 

módulos didáticos voltados para o curso de Engenharia Química, sendo um desses 

constituído por dois processos distintos, o medidor Parshall e Trocador de Calor Duplo-

Tubo. Apesar dos processos não estarem relacionados os dois processos são 

interligados a fim de aproveitar a saída do fluído do trocador de calor simulando o 

escoamento da calha Parshall. Os dois processos são utilizados para demonstração 

didática aos alunos, durante o experimento são coletados dados como temperatura e 

vazão. Atualmente somente o trocador de calor possui sua leitura da temperatura de 

forma digital, a leitura da vazão da calha Parshall é realizada através de uma escala 

fixada na parede da seção do estrangulamento (garganta) e se dá de forma visual. O 

objetivo desse projeto é realizar o estudo para a automação dos dois processos, 

integrando os controles de acionamento e a leitura dos dados dos processos em um só 

equipamento. Ficaram definidos os sensores de temperatura LM35, o de pressão 

diferencial MPXV5004DP. Para o controle dos equipamentos o microcontrolador 

PIC18F452 foi escolhido devido a sua fácil programação e quantidade de portas 

analógicas que suprem a necessidade do projeto e para a visualização dos dados um 

display LCD 16x4. 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A bancada didática do Laboratório de Operações Unitárias da Universidade 

Santa Cecília é constituída por um medidor de vazão do tipo Parshall e por um trocador 

de calor duplo-tubo, sendo esses dois processos distintos na indústria. O intuito da 

bancada é auxiliar os alunos do curso a terem uma melhor visualização de como 

ocorrem os dois processos, consolidando assim a parte teórica. Tendo em vista que os 

dois processos são utilizados para a demonstração no curso de Engenharia Química, 



as bancadas foram construídas interligadas, pois o trocador de calor necessita de uma 

circulação de fluido para o seu funcionamento e a calha Parshall precisa de um 

escoamento constante para que a leitura da vazão seja aferida, assim a entrada de um 

processo inicia o outro, tornando-o mais interessante e didático. Na figura 1 pode-se 

observar a bancada, na parte superior encontra-se o trocador de calor e na parte 

inferior o líquido vermelho está escoando na calha Parshall. 

 

 

Figura  1 – Bancada do laboratório de operações unitárias 
Adaptado: [http://cursos.unisanta.br/quimica/laborato/inf16.html] 

 

O trocador de calor duplo-tubo é um equipamento que realiza a troca térmica 

entre dois fluídos em diferentes temperaturas, no caso podem aquecer ou resfriar 

fluidos, para diversas finalidades como refrigeração de caldeiras, condensadores, 

evaporadores, entre outros. Entre os tipos de trocadores encontraremos o duplo tubo 

(ou bitubular) é constituído de dois tubos concêntrico, assim um fluido passa pela parte 

interna do tubo e o outro pelo anel do tubo externo (ou casco). (QUITES, 2012) O 

trocador de calor duplo-tudo pode ser configurado de duas formas: como concorrente1 

                                                           
1
 Concorrente: nesse caso os fluídos quente e frio entram em paralelo. 

http://cursos.unisanta.br/quimica/laborato/inf16.html


ou contracorrente2 (BARALDI, 2011). Na figura 2 está representada a configuração da 

bancada, no caso concorrente. 

 

 

Figura  2 - Trocador de calor duplo tubo 
Adaptado de: (BARALDI, 2011) 

 

A calha Parshall é um equipamento que pode ser aplicado para medir vazão 

continua que flui por gravidade em canais abertos ou como misturador em estações de 

tratamento de água, efluentes industriais ou urbanos. (AGE, 2012) A água é forçada por 

uma garganta relativamente estreita, sendo que o nível da água à montante3 da 

garganta é o indicativo da vazão a ser medida, independendo do nível da água à 

jusante4. (FERNANDES, 2012) 

 

Figura  3 - Calha Parshall 
Adaptado de: (AGE, 2012) 

 

Para que a medição da vazão seja realizada uma régua graduada é fixada 

internamente a calha, porém para que a leitura da escala graduada seja correta o 

regime de escoamento deve ser uniforme, ou seja, sem turbulências, ondas ou vórtices 

(CALDEFIBER, 2012). 

                                                           
2
 Contracorrente: nesse caso os fluídos quente e frio entram em extremidades opostas. 

3
 Montante: de onde vêm a água, ou seja, a entrada do fluido no canal. 

4
 Jusante: para onde vai a água, ou seja, a saída do fluido no canal. 

 



 

 

3 OBJETIVOS 

 

Atualmente o sistema para medição da vazão da calha Parshall da bancada é 

feito através de uma escala fixada na parede da seção do estrangulamento (garganta) e 

sua leitura se dá de forma visual. Porém muitas vezes na utilização da bancada pelos 

alunos a leitura visual torna-se ineficiente e demorada, acarretando em perda tempo na 

execução do experimento. No trocador de calor as medições de temperatura durante os 

ensaios são realizadas por um equipamento externo que precisa ser montado toda vez 

que a bancada é utilizada. Portanto, analisando algumas deficiências e problemas de 

leitura apresentadas na bancada durante os ensaios, definiu-se como objetivo o estudo 

da automação e integração dos processos em um único dispositivo, o qual irá realizar a 

leitura da vazão e temperatura. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

O projeto foi dividido em quatro frentes de pesquisas, calha Parshall, trocador de 

calor, sensor de pressão diferencial e o sensor de temperatura. Como o grupo de 

pesquisa é multidisciplinar cada integrante dedicou-se na sua área de atuação. Os 

estudos relacionados à calha Parshall e o trocador de calor foram sobre o 

funcionamento e levantamento de dados, tais como temperatura máxima e mínima, 

vazão máxima e mínima da bancada. Baseado nas características da bancada foi 

definido os sensores e o sistema de controle dos equipamentos. Em seguida foram 

desenvolvidos os circuitos para testar os sensores na prática e com a ajuda de um 

software de simulação digital foi desenvolvido todo o sistema de controle como o 

acionamento dos processos e simulação dos sensores. 

 



5 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

 

Foram realizados os estudos sobre os sensores, tanto de pressão diferencial 

quanto de temperatura, foram escolhidos os sensores MPXV5004DP e LM35 

respectivamente.  

O sensor de pressão diferencial funciona comparando as pressões em dois 

túbulos, um fica em contato com o fluido; que se deseja medir a vazão; enquanto o 

outro estará exposto à pressão atmosférica. Uma das maneiras de medir a vazão de um 

fluído é aproveitar-se da relação vazão e pressão, o sensor MPXV5004DP possibilita 

efetuar a medição da pressão diferencial; em mmH2O ou kPa; que é correspondente à 

vazão que passa por ele, porém essa relação não é linear e sim quadrática, como pode 

ser observado na equação 1. (PUCPR, 2012) 

 

Equação 1:     √    (
  

 
) 

 

O MPXV5004DP tem sua faixa de operação de 0 a 3.94 kPa ou de 0 a 400 

mmH2O, e sua saída varia de 1 a 4.9 V. Dentre os sensores estudados, esse foi o 

escolhido pois apresenta um fácil manuseio, além de contemplar as necessidades do 

projeto. A tensão de funcionamento dele é de 5V. (DATASHEET CATALOG, 2012) 

O sensor de temperatura LM35 trabalha numa faixa de temperatura que varia de 

-55ºC a 150ºC, para cada grau há uma variação de 10mV. O LM35 é o sensor que se 

adequa melhor as características do projeto. A faixa de tensão de funcionamento desse 

sensor é de 4 a 30V. (WEBTRONICO, 2012) 

Serão utilizados no projeto 4 sensores para medir as temperaturas de entradas e 

saídas dos fluídos no trocador de calor, tanto no fluído a ser resfriado, quanto no fluído 

que irá resfriar. Para medir a pressão será utilizado apenas um sensor, que será 

colocado na saída do fluído resfriado. 

Depois de escolhidos os sensores que serão utilizados, foram realizados alguns 

testes para poder verificar na prática o funcionamento de cada um dos sensores. Para o 

teste do sensor MPXV5004D foi montado um circuito descriminado no datasheet do 

fabricante, que pode ser observado na figura 4. Para verificar os valores de saída o 

        

                       

                       



mesmo foi montado na bancada, a qual possui diversos pontos que podem ser medidas 

as pressões, em um dos pontos a medida obtida por meio de uma escala graduada foi 

1,35kPa, enquanto o valor na saída do sensor indicava 1,03kPa. Essa pequena 

diferença é justificável, pois não houve calibração prévia do sensor.  

 

Figura  4 - Circuito para teste do sensor MPXV5004DP 
Fonte: DATASHEETCATALOG, 2012 

 

Para o teste do sensor LM35 foi montado um circuito simples que pode ser 

observado na figura 5, a bancada utilizada para a comparação das temperaturas possui 

quatro sensores LM35 medindo diferentes pontos. Montado o circuito, o sensor foi 

posicionado em um desses pontos, enquanto a bancada indicava 40,4ºC em um display 

o sensor a ser testado mostrava 37ºC. Esse erro é aceitável, pois o sensor estava 

encostado de maneira superficial durante o teste.  

 

Figura  5 - Circuito para teste do LM35 
Adaptado de: 

[http://3.bp.blogspot.com/_8H0NVJCnrJc/SGY897AbgBI/AAAAAAAAAA8/bFMSWRkfj00/s320/image009.j
pg] 

 

Para o tratamento dos dados será utilizado o microcontrolador PIC18F452, que 

será responsável por tratar toda a informação sobre vazão e temperatura fazendo os 

cálculos necessários de conversão e disponibilizando as informações no display de 

LCD.  O PIC18F452 possui 34 pinos de entrada/ saída (I/O) divididos entre as PORTA, 

PORTB, PORTC, PORTD e PORTE.  O PORTA é composto por sete pinos físicos que 



podem ser configurados como I/O de uso geral ou como conversor analógico/ digital 

(A/D). O PORTB, PORTC, PORTD possuem cada um oito pinos configuráveis como I/O 

e por fim o PORTE também pode ser utilizado como I/O de uso geral. Essas portas 

possuem outras diversas finalidades que não convém ser explicadas nesse momento. A 

frequência do cristal utilizado é de 10Mhz, porém a frequência real de trabalho do 

microcontrolador é dada pela frequência do oscilador dividido por 4, pois cada 1 ciclo de 

máquina corresponde a 4 pulsos do oscilador. O microcontrolador com o cristal de 

10MHz na verdade está trabalhando efetivamente a 2,5MHz, onde cada instrução leva 

0.4us para ser executada. 

Serão utilizadas para o projeto cinco portas analógicas para os sensores e seis 

digitais para o display LCD. O display LCD possui 16 colunas x 4 linhas, suficientes 

para disponibilizar as informações de temperatura e vazão ao mesmo tempo. 

(MICROCHIP, 2012) 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um software de simulação virtual foi utilizado para simular o funcionamento do 

microcontrolador, dos sensores e do display LCD. Dessa maneira é possível concluir 

que a construção do projeto é viável, pois todos os testes apresentaram resultados 

satisfatórios e a simulação mostrou que o circuito funcionará corretamente juntamente 

com a programação. Possíveis alterações que possam ser feitas durante a montagem 

não mudarão bruscamente o circuito que foi previamente planejado. Pode-se observar 

a simulação do circuito na figura 6. 

 



 

Figura  6 - Simulação do circuito que será utilizado na automação da calha Parhsal e do trocador duplo 
tubo 
Fonte: Autor. 
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