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1. RESUMO 

 

A busca por melhores eficiências energéticas e econômicas, motiva a avaliar 

o melhor desempenho para um trocador de calor do tipo casco e tubo através da 

comparação das duas possíveis configurações para uma instalação existente. Fez-

se necessário um maior conhecimento a respeito dos mecanismos de transferência 

de calor, dos coeficientes e fatores envolvidos que influenciam fatidicamente o 

processo para analisar os resultados dos experimentos realizados. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Kreith e Bohn (2003) os trocadores de calor são 

equipamentos utilizados para transferência de calor entre dois fluidos em 

temperaturas diferentes, e são utilizados em diversas áreas com emprego bastante 

difundido perante o setor industrial. 

A necessidade por conhecimento técnico dos profissionais do ramo no que diz 

respeito aos procedimentos, propriedades dos fluidos, características das 

instalações, fenômenos físico-químicos e a chegada constante de novas 

tecnologias, ocorre visto a árdua busca por resultados satisfatórios em termos 

energéticos e econômicos, aliados com a logística dos ambientes nas quais tais 

equipamentos são instalados. Portanto é necessário relacionar a máxima 

transferência de calor possível à viabilidade econômica e espacial, e aos limitantes 

de segurança envolvidos em um determinado processo.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Para este trabalho, busca-se avaliar o desempenho do trocador de calor do 

tipo casco e tubo, localizado no laboratório D10 da Universidade Santa Cecília, ao 

operar em duas configurações distintas, através da determinação do coeficiente 

global de transferência de calor em diversos pontos de aplicação, de acordo com 

uma série de experimentos realizados. 

 



4. METODOLOGIA 

 

Utilizam-se as equações a seguir para a obtenção dos resultados parciais. 

 

 ̇   ̇             (1) 

 

Com o emprego da Equação 1 é possível obter a partir dos dados 

conhecidos do fluido frio, o fluxo de calor envolvido no processo. 

 

 

 ̇           (2) 

  

Com as temperaturas do processo medidas, chega-se a “MLDT” e com o 

conhecimento da área de troca térmica “A” da instalação fornecida pelo fabricante do 

trocador de calor, se deduz a Equação 3, em que determinamos o coeficiente global 

de transferência de calor para cada ponto do experimento.  
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Sendo: 

A a área de troca térmica, (m²) 

ΔTf a diferença de temperaturas de entrada e saída do fluido frio, (K) 

cpÁGUA o calor específico da água, (KJ / Kg.K) 

MLDT a média logarítmica das diferenças de temperaturas, (K) 

 ̇ o fluxo mássico do fluido frio, (Kg/h) 

 ̇  a vazão volumétrica do fluido frio, (m³/h) 

 ̇ o fluxo de calor do processo, (W) e 

U o coeficiente global de transferência de calor (W / m².K) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foi utilizada uma caldeira elétrica como gerador de vapor com capacidade de 

operação a 8 Kgf/cm². Na linha de vapor as válvulas de segurança e controle são 

acionadas para ajustar a pressão em toda instalação que variou entre 0,05 e 0,25 



Kgf/cm². A vazão da linha de água fria variou entre 1 e 2 m³/h e foi ajustada pelo 

rotâmetro da instalação. Uma série de experimentos foi realizada para cada uma das 

duas instalações de correntes paralelas estudadas, a primeira com vapor escoando 

pelo casco e água fria pelos tubos e a segunda com água fria pelo casco e vapor 

pelos tubos. As temperaturas de entrada e saída dos fluidos do processo foram 

observadas nos mostradores digitais conectados aos termopares da instalação.  

Através de todo o procedimento descrito anteriormente, se obtém os 

resultados preliminares descritos a seguir. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados obtidos até então foram como o esperado apenas analisando a 

configuração 2 em que o coeficiente global de transferência de calor apresentou 

tendência de aumento conforme maior a turbulência no escoamento do fluido frio. 

 

Figura 1 – Resultados experimentais. (A) Configuração 2  “Água-casco e Vapor-
tubos” . (B) Configuração 1 “Água-tubos e Vapor-casco”.  
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