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RESUMO 

 

Trocadores de calor são equipamentos largamente empregados em indústrias. 
Entre as muitas possibilidades para esse tipo de equipamento, os trocadores de 
casco e tubos são os mais versáteis devido às vantagens que apresentam como 
fabricação, custos e, principalmente, desempenho térmico. A crescente 
preocupação da indústria em melhorar seus processos, minimizar custos, e fazer 
uso racional da energia serve como uma motivação em especial para a 
otimização do projeto desses equipamentos. Será projetado um trocador de calor 
casco e tubo para resfriamento de óleo. Para fazer essa troca térmica, será 
utilizada água em temperatura ambiente. Neste trabalho, será desenvolvido 
cálculos de projeto, tendo variações de vazão dos fluidos e variação de 
temperatura já definidas de um equipamento já existente, eficiência da troca 
térmica entre fluidos, projeto mecânico de acordo com as normas referentes ao 
equipamento. Ao final do trabalho, será feito um comparativo dos resultados 
obtidos entre o trocador de calor já existente e o trocador de calor projetado. 
 
Palavras-chave: Condução. Convecção. Trocador casco e tubo. 
 

 

 

 
DESIGN OF A HEAT EXCHANGER FOR OIL COOLING  

 
ABSTRACT 
 
Heat exchangers are equipment widely used in industries. Among the many 
possibilities for this type of equipment, the hull and tube changers are the most 
versatile due to the advantages they present as manufacturing, costs, and especially, 
thermal performance. The growing concern of the industry to improve its processes, 
minimize costs and make rational use of energy serves as a particular motivation for 
optimizing the design of this equipment. A hull and tube heat exchanger for oil 
cooling will be designed. To make this thermal exchange, water at room temperature 
will be used. In this work, project calculations will be developed, with fluid flow 
variations, and temperature variations already defined for existing equipment, the 
efficiency of the thermal exchange between fluids, mechanical design according to 
the equipment standards. At the end of the work, a comparison of the results 
obtained will be made between the existing heat exchanger and the projected heat 
exchanger. 
 
Keywords: Conduction. Convection. Hull and tube changer.  



 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

O crescente desenvolvimento industrial, ao longo das últimas décadas, está 

diretamente ligado ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

Dentre os diversos equipamentos que evoluíram com o passar dos anos, um dos 

destaques foram os trocadores de calor (MORTEAN, 2014). Segundo Janna (2016), 

trocador de calor é um dispositivo usado para transferir calor de um fluido para outro. 

Esse tipo de equipamento consiste em um tubo que passa por dentro de outro no 

qual os dois tubos transportam fluidos com temperaturas diferentes. Os tubos são 

feitos de materiais metálicos com alta taxa de condutividade térmica, o tubo interno 

possui uma interface metálica no qual é feito a transferência de calor. Trocadores de 

calor são muito utilizados em processos industriais, em aquecedores, resfriadores, 

condensadores, evaporadores, torres de refrigeração, caldeiras, etc. 

A transferência de calor (ou calor) é energia em trânsito devido a uma 

diferença de temperatura. Sempre que existir uma diferença de temperatura em um 

meio ou entre meios, ocorrerá transferência de calor. É necessário o entendimento 

dos mecanismos físicos que permitem a transferência de calor de modo a poder 

quantificar a energia transferida na unidade de tempo (taxa). Os mecanismos são: 

condução, convecção e radiação (QUITES e LIA, 2020). 

 A condução pode ser definida como o processo pelo qual a energia é 

transferida de uma região de alta temperatura para outra de temperatura mais baixa 

dentro de um meio (sólido, líquido ou gasoso) ou entre meios diferentes em contato 

direto. Este mecanismo pode ser visualizado como a transferência de energia de 

partículas mais energéticas para partículas menos energéticas de uma substância 

devido a interações entre elas (QUITES e LIA, 2020). 

A convecção pode ser definida como o processo pelo qual a energia é 

transferida das porções quentes para as porções frias de um fluido através da ação 

combinada de condução de calor, armazenamento de energia e movimento de 

mistura. A radiação pode ser definida como o processo pelo qual o calor é 

transferido de uma superfície em alta temperatura para uma superfície em 

temperatura mais baixa quando tais superfícies estão separadas no espaço, ainda 

que exista vácuo entre elas. A energia assim transferida é chamada radiação 

térmica e é feita sob a forma de ondas eletromagnéticas (QUITES e LIA, 2020). 
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Devido à grande variedade de trocadores existentes no mercado, eles podem 

ser classificados de acordo com mecanismos de transferência de energia térmica, 

número de fluidos envolvidos no processo, tipo de construção, sentido dos fluxos, 

etc. (MORTEAN, 2014). Segundo Silva Junior (2016), também podem ser 

classificados quanto ao modo de troca; quanto ao nº de fluidos; tipo de construção. 

Quando classificados de acordo o processo de transferência dividimos em:  

• Contato indireto: Neste tipo de trocador, os fluidos permanecem separados e 

o calor é transferido continuamente através de uma parede pela qual se 

realiza a transferência de calor. E eles se classificam em trocadores de 

transferência direta e de armazenamento.  

- Trocadores de transferência direta: neste tipo, há um fluxo contínuo de calor 

do fluido quente ao fluido frio através de uma parede que os separa. Não há 

mistura entre eles, pois cada corrente permanece em passagens distintas, e 

os principais tipos são os de placas de superfície estendida e os tubulares.  

- Trocador de armazenamento: Neste tipo, os fluidos percorrem 

alternadamente as mesmas passagens, e a superfície de transferência é 

chamada de matriz. 

• Contato direto: Neste trocador, os fluidos se misturam, além de troca térmica 

há também a transferência de massa, sua aplicação está limitada a fluidos 

permissíveis (SILVA JÚNIOR, 2016). 

 

Podem ainda ser classificados segundo o grau de compactação do 

equipamento, o qual é expresso como a razão entre a área de troca térmica e o 

volume do equipamento, sendo divididos em dois grandes grupos: compactos e não 

compactos. 

Sua forma simples envolve um único passe nos tubos e no casco. 

Geralmente, são instaladas chicanas para aumentar o coeficiente convectivo no 

fluido no lado do casco, induzindo turbulência e um componente de velocidade na 

direção do escoamento cruzado. Além disso, as chicanas apoiam fisicamente os 

tubos, reduzindo a vibração dos tubos induzida pelo escoamento. Trocadores de 

calor com chicanas e com um passe no casco e dois passes nos tubos e com dois 
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passes no casco e quatro passes nos tubos são mostrados na Figura 2a e 2b, 

respectivamente (INCROPERA, 2008). 

 

Figura 1 - Trocador de calor tipo casco e tubo. 

Fonte: Silva Júnior (2016). 

Figura 2 - Trocadores de calor casco e tubo a) um passe no casco e dois passes 

nos tubos b) dois passes no casco e quatro passes nos tubos. 

Fonte: Incropera (2008). 
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São bastante aplicados no resfriamento de óleo, como pré-aquecedores em 

usinas e em processos das indústrias químicas. Costumam fornecer taxas 

relativamente grandes de transferência de calor. São trocadores de calor robustos e 

utilizados em condições operacionais de pressões e temperaturas altas, atmosfera 

altamente corrosiva, fluidos muito viscosos, dentre outras (SILVA JÚNIOR, 2016). 

Os seus componentes principais são representados pelo cabeçote de entrada 

e o cabeçote de retorno, o casco e o feixe de tubos. O cabeçote de entrada também 

chamado de estacionário é ligado ao feixe de tubos e serve para a admissão e/ou 

descarga do fluido dos tubos e o cabeçote de retorno ou de saída promove o retorno 

e/ou a descarga do fluido dos tubos e dá acabamento ao casco. O feixe de tubos 

pode ser reto ou em forma de U e são presos por suas extremidades a discos 

metálicos chamados espelhos, que servem para manter os tubos na posição 

desejada (BICCA, 2006). 

Os fluidos entram no trocador por extremidades opostas - configuração 

contracorrente. Nessa configuração, a transferência de calor é mais eficiente, a troca 

de calor é maior e uma maior diferença de temperaturas é alcançada quando 

comparada à configuração em paralelo (fluidos entram pela mesma extremidade do 

trocador) (SOUZA, 2013).  

O resíduo flui pelo casco e a água de resfriamento flui pelos tubos. No 

resfriamento de hidrocarbonetos, a água de resfriamento é invariavelmente alocada 

nos tubos. Se água escoa pelo casco, ambos os lados do equipamento (interno e 

externo aos tubos) se tornam sujeitos à corrosão. Alocar a água nos tubos é uma 

forma de evitar que ambos os tubos e o casco sejam corroídos. Um segundo fator 

que influi na escolha da água como fluido que escoa pelos tubos é o fato de a 

mesma ter maior tendência à incrustação. É mais fácil limpar o interior dos tubos que 

o exterior. Assim, o fluido com maior fator de depósito é alocado nos tubos (SOUZA, 

2013). 

A norma TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association, 1988) atribuiu 

uma classificação alfabética correspondente às partes e formas construtivas. Os 

trocadores de calor casco e tubo são identificados através de três letras que 

correspondem às seguintes partes: tipo de cabeçote estacionário (A, B, C, N, D), tipo 

de casco (E, F, G, H, J, K, X) e tipos de cabeçotes de retorno, (L, M, N, P, S, T, U, 

W) (Figura 3) (RUBBO, 2014). 
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Tipo de cabeçote estacionário: 

A- Entradas com tampas removíveis 

B- Canal com tampa abaulada 

C- Tubo com tampas removíveis 

N- Canal integral com tampas removíveis 

D- Fechos especiais de alta pressão 

 

Tipos de casco: 

E- Uma passagem 

F- Duas passagens 

G- Fluxo dividido 

H- Fluxo duplo dividido 

J-Fluxo duplo 

K- Tipo caldeira 

X- Fluxo cruzado 

 

Tipos de cabeçote de retorno: 

L- Tubo fixo com cabeçote estacionário “A” 

M- Tubo fixo com cabeçote estacionário “B” 

N- Tubo fixo com cabeçote estacionário “C” 

P- Cabeçote flutuante embalada fora 

S- Cabeçote flutuante com dispositivo de fundo 

T- Puxe através do cabeçote flutuante 

U- Feixe de tubos 

W- Cabeçote flutuante extremamente selada 
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Figura 3 - Designação TEMA para trocadores casco e tubos  

Fonte: Mukherjee (1998) apud Bicca  (2006). 

 

O trocador de calor de casco simples do tipo TEMA E é o mais comum devido 

ao seu baixo custo e versatilidade. Neste tipo de trocador, o fluido do casco entra 

por uma extremidade e sai na extremidade oposta. Existindo apenas um passe no 

casco, os tubos são suportados por defletores transversais. Essa é a configuração 
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mais comum para aplicações em que não haja mudança de fase do fluido que escoa 

no lado do casco (OLINTO, 2005). Os defletores dividem parcialmente o casco e 

possuem a função de conduzir o escoamento do fluido de forma ora cruzado, ora em 

paralelo, o que ocasiona turbulência e um maior tempo de resistência do fluido no 

casco, promovendo um aumento na transferência de calor (COPETTI, 1989 apud 

RUBBO, 2014). Os trocadores de calor de casco e tubos representam algo em torno 

de 60% de todos os trocadores de calor empregados nos processos industriais, pois 

podem ser projetados para operar em diferentes escalas de pressão e temperatura 

em inúmeras aplicações (HEWITT et al, 1993 apud RUBBO, 2014). 

A água de refrigeração tem uma grande importância nestes tipos de 

trocadores, não apenas na troca do calor, mas também na ação corrosiva em cima 

dos tubos, esta que tende a reduzir a eficiência e vida útil do equipamento. Entre 

outras, as principais falhas decorrentes nos permutadores de calor são por 

problemas de corrosão, seja por acúmulo de depósitos ou, principalmente, por 

corrosão localizada, todas interferindo na estrutura do equipamento e, 

consequentemente, na eficiência da troca térmica, nos parâmetros do processo e 

nas especificações do produto (SANCHES, 2009). 

Impurezas presentes na água de refrigeração, tais como matéria orgânica, 

sólidos suspensos, microrganismos, gases dissolvidos (oxigênio, cloro e sulfeto de 

hidrogênio, óxidos de enxofre, amônia e outros), produtos de corrosão e sais 

solúveis, como o cloreto de sódio principalmente, são fatores de grande influência 

no ataque corrosivo à estrutura metálica do equipamento. Estes, com a influência 

da temperatura, pH, metalurgia dos tubos e velocidade de escoamento da água, 

que atuam da seguinte forma na superfície dos tubos (SANCHES, 2009): 

 

• pH: Dependendo do material e do meio, o pH pode tanto acelerar quanto 

diminuir a velocidade de corrosão. Por exemplo, a solubilidade do óxido metálico, 

pode ocorrer em meios ácidos ou alcalinos ou os dois ao mesmo tempo, sendo, 

nesse último, a estabilidade na faixa intermediária de pH. 

 

• Temperatura: Com o aumento da temperatura, maior é a velocidade de 

corrosão, pois promove a agitação do meio e aumenta a difusão dos íons 

dissolvidos, que terão mais rápido e fácil acesso a superfície catódica. 
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• Metalurgia: Precipitados nos contornos de grão e inclusões metálicas podem 

formar células de corrosão e defeitos de superfície devido a possíveis 

irregularidades, aumentando o potencial de dissolução metálica. Logo alguns 

aspectos metalúrgicos, como tensões internas e particularidades microestruturais, 

podem favorecer a formação de pontos anódicos intergranulares ou superficiais 

em um metal ou liga. 

 

• Velocidade de escoamento: Pode ser no regime laminar ou turbulento. 

Quando é laminar, a velocidade é baixa aumentando a sedimentação e a formação 

de nódulos de corrosão por pilha de aeração diferencial. Quando a velocidade 

aumenta, o regime é o turbulento, o qual irá evitar a formação de pilhas de 

aeração, mas, em contrapartida, removerá a camada passiva formada por 

produtos de corrosão, acelerando o processo corrosivo. 

 

 Uma etapa essencial no trocador de calor é a determinação do coeficiente 

global de transferência de calor. A equação do coeficiente é determinada em 

função da resistência térmica total à transferência de calor entre os dois fluidos, 

devem-se levar em consideração as resistências condutivas e convectivas entre os 

fluidos separados por paredes compostas planas e cilíndricas, respectivamente. É 

importante que tais resultados se aplicam somente em superfícies limpas e sem 

aletas.   

 Ao longo da operação normal de trocadores de calor, com frequência as 

superfícies estão sujeitas à deposição de impurezas dos fluidos, à formação de 

ferrugem ou a outras reações entre o fluido e o material que compõe a parede. A 

consequente formação de um filme ou de incrustações sobre a superfície pode 

aumentar significativamente a resistência à transferência de calor entre os fluidos. 

Esse efeito pode ser levado em conta através da introdução de uma resistência 

adicional, conhecida por fator de deposição (R). O seu valor depende da 

temperatura de operação, da velocidade do fluido e do tempo de serviço do 

trocador de calor (INCROPERA, 2008). 

 Um redutor operando em 4800 rpm tende a ter seu óleo aquecido 

gradativamente ao longo do tempo. O óleo em alta temperatura tende a perder 

viscosidade, aumentando assim o atrito entre as engrenagens do redutor. Para 

que isso não aconteça, é necessário um trocador de calor fixado o mais próximo 
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possível do redutor para que o óleo seja resfriado e permaneça com temperatura 

de operação especificado pelo fabricante. No projeto do trocador de calor devem 

ser especificadas as características do óleo para o equipamento começar a ser 

projetado. Na figura 4 mostra o redutor com o trocador de calor já existente. 

 

Figura 4- Redutor com o trocador de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos do autor 

 

Para que o processo seja realizado 24 horas por dia, um redutor tem uma 

importância muito grande para que o processo aconteça. E para que o redutor opere 

em condições ideias especificadas pelo fabricante, além dos planos de manutenção 

referentes ao redutor, um trocador de calor tem uma importância muito grande no 

processo. O trocador de calor fará com que o óleo não aqueça muito deixando o 

redutor trabalhar em condições normais de operação. O redutor será acionado por   

uma turbina a vapor e será acoplado a um terno de moenda. Na figura 5 mostra o 

redutor com o trocador de calor em operação. 
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Figura 5 - Base de instalação do redutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos do autor 

 

O objetivo deste trabalho será projetar um trocador de calor para realizar o 

resfriamento de óleo de um redutor que trabalha em alta rotação e comparar o 

projeto teórico com o projeto já existente. 

Os objetivos específicos serão: 

• dimensionar a área de troca térmica; 

• desenvolver o projeto das peças e componentes que compõe o trocador de 

calor; 

• fazer um comparativo do projeto teórico com o projeto já existente. 

• ser de fácil manutenção e instalação;  

• atender as normas estabelecidas sobre trocadores de calor.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

O dimensionamento de um trocador de calor consiste em determinar uma 

área de superfície metálica no qual a troca térmica seja realizada. A área de 

superfície metálica calculada será convertida em área de tubular sendo que na 

superfície interna passará um fluido e na superfície externa, o outro fluido. De 

acordo com normas específicas de trocadores de calor casco e tubo, é possível 

determinar o diâmetro e a quantidade de tubos e o diâmetro do casco (INCROPERA, 

2008). O projeto completo de um trocador de calor consiste em várias partes: 

• Análise térmica: na qual é analisada a área necessária para a transferência 

de calor para determinadas condições de processo do projeto. 

• Projeto mecânico: no qual são analisadas as condições de operação como 

pressão temperatura, corrosão de ambos os fluidos ou gases, expansões 

térmicas; tenções térmicas também serão analisadas nesse tópico. 

• Projeto de fabricação: no qual são analisadas as características físicas do 

projeto, são considerados os custos do projeto, seleção de materiais e 

procedimentos de fabricação (INCROPERA, 2008). 

O casco de um trocador de calor casco e tubo geralmente é fabricado de tubo 

de aço, mas se existir problemas com corrosão pode ser feito de metal nobre ou de 

metal não ferroso. Pressões de operação influenciam na espessura da parede do 

casco. Para a determinação do diâmetro do casco existem tabelas que podem ser 

consultadas. Os tubos do trocador de calor podem ser encontrados em diferentes 

materiais de metais. Existem normas sobre trocadores de calor que podem ser 

consultadas para determinar o diâmetro dos tubos e a distância entre eles 

(INCROPERA, 2008). 

As chicanas são chapas circulares com vários furos feitos de forma que os 

tubos do trocador de calor passem por esses furos e direcionem o fluido na 

superfície externa dos tubos. Pode haver mais de uma chicana no trocador de calor; 

a quantidade de chicanas e a distância entre elas podem ser determinadas através 

de normas e tabelas especificas de trocadores de calor (INCROPERA, 2008). O 

problema em geral é determinar a área total do trocador de calor requerida para 

promover a troca térmica entre os fluidos num determinado tempo. Já que as 
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propriedades físicas da água e do óleo, vazões da água e do óleo e em condições 

permanentes foram definidas através do projeto existente, o projeto teórico do 

trocador já pode começar a ser desenvolvido. 

As equações fundamentais para o início do projeto são: 

Balanço térmico (Fluido Principal).  A taxa de transferência de calor local em 

um trocador de calor é representada pela equação (1),                                                                                                          

na qual, ṁ é a Vazão Mássica da água e do óleo, Cp é a Capacidade calorífica da 

água e do óleo e ambos são tabelados,  é a Diferença de temperatura, entrada e 

saída e Q é a Taxa de transferência de calor. 

    

   óleo     

 

   agua                                                 

                                                                                                  (1) 

DTML é a Diferença de temperatura média logarítmica (INCROPERA, 2008), 

é definida na equação (2), é usado para determinar a força que conduz as 

temperaturas para a transferência de calor em sistema de fluxo. Nessa equação, são 

utilizadas as duas variações de temperatura quente e fria do trocador de calor. 

 

 

                                                                                              (2) 

Para calcular o número de Reynolds da água será utilizada a equação (3). 

Onde ṁq é a vazão mássica da água, Di é o diâmetro interno dos tubos é µ é a 

viscosidade da água. 
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                                                                                                (3)   

 

Para calcular Nd, número de Nusselt da água, será utilizada a equação (4), na 

qual Red é o número de Reynolds da água, calculada na equação (3) e Pr é o 

número de Prandtl da água (tabelado). 

 

 

               

                                                                                                                                 (4)                                                                 

Na equação (5) será calculado Hi (coeficiente de convecção interna dos 

fluidos), onde K é a condutividade térmica do fluido interno, no caso a água, Nd é o 

número de Nusselt da água, e DI é o diâmetro interno do tubo. 

  

 

                                                                                    (5) 

Para calcular o número de Reynolds Red do óleo, podemos usar a 

equação (6) em que ṁ é a vazão mássica do óleo, Di o diâmetro interno dos 

tubos e De é o diâmetro externo dos tubos, e µ é viscosidade do óleo. 

 

 (6) 
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Para calcular o número de Nusselt NU do óleo, podemos utilizar a 

equação (7) em que Red é número de Reynolds do óleo calculado na equação 

(6), e PR é o número de prandtl do óleo (Tabelado). 

 

         

          

                                                                                                       (7)                  

 

Na equação (8) será calculado He, coeficiente de convecção externa dos 

tubos, na qual K é condutividade térmica do óleo, NU é o número de Nusselt do 

óleo calculado na equação (7), e De é o diâmetro externo dos tubos.  

 

                

 

                                                                                     (8)                                     

 

Na equação (9), é definido o coeficiente global de temperatura, na qual U é o 

Coeficiente global de temperatura, Hi é o Coeficiente de convecção interna, e He é o 

Coeficiente de convecção externa. 

 

 

                                                                                (9) 
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Para calcular a área total de troca térmica, podemos usar a equação (10) em 

que Atotal é área total de troca térmica, q é a taxa de transferência de calor que foi 

calculada na equação (1) e DTML (diferença de temperatura média logarítmica) que 

foi calculada na equação (2), e U (coeficiente global de transferência de calor) que 

foi calculado na equação (9).  

 

 

 

                                                                          

         

                                                                                               (10)            

 

A quantidade de tubos necessário para o trocador de calor está relacionada 

com o comprimento dos tubos. Nesse caso, foi determinado que o comprimento dos 

tubos é de 0,62 metros. Nas equações (11) e (12) será calculada a quantidade de 

tubos. 

                       

  

                                                                                                     (11) 

        

                                                                                              (12) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A tabela a seguir mostra os resultados obtidos através dos cálculos realizados 

do projeto do trocador de calor. As vazões mássicas da água e do óleo e as 

temperaturas de entrada e saída são do projeto. O calor especifico, viscosidade e 

condutividade térmica da água e do óleo são tabelados. Os adimensionais números 

de Reynolds e Nusselt foram encontrados nos cálculos. Os adimensionais números 

de Prandtl da água e do óleo são tabelados. O coeficiente de convecção da água e 

do óleo foram encontrados através de cálculos. O valor encontrado para a área total 

de troca térmica foi encontrado através de cálculos. O coeficiente global de 

transferência de calor foi encontrado nos cálculos. Os valores relacionados aos 

tubos foram determinados através de cálculos, normas e características do projeto. 

Tabela 1 - Resultados obtidos. 

 Água Óleo 

Vazão mássica 13,8 kg/s 1,4 kg/s 

Temperatura de entrada 27 C° 47 C° 

Temperatura de saída 27,35 C° 40 C° 

Calor especifico 4181 J/Kg. C° 1954 J/Kg. C° 

Reynolds 1618152,2 423,77 

Nusselt 4317,2 125,8 

Coeficiente de 

convecção 

208381,3 W/m².°C 944,32 W/m².°C 

Viscosidade 855.10-6     N.S/m² 14,1.10-2 N.S/m² 

Condutividade térmica 613.10-3 W/m.°C 143.10-3 W/m./°C 

Prandtl 5,83 1965 

 

Área total de troca térmica  1,35 m² 

Taxa de transferência de calor  20567 W 

DTML 16,1 
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Comprimento dos tubos  0,550 m 

Diâmetro interno dos tubos  0,0127 m 

Diâmetro externo dos tubos  0,01904m 

Diâmetro do casco  0,204 m 

Coeficiente global  940,05 W/m². °C 

 

Com os resultados obtidos, será projetado um trocador de calor com 61 tubos 

com diâmetro de 0,0127 metros e 0,550 metros de comprimento, e o seu casco terá 

0,304 metros de diâmetro. O trocador de calor a ser projetado será bem semelhante 

ao trocador já existe. O que pode ser observado é que a vazão da água de 13,8 kg/s 

está muito alta, deixando assim o trocador de calor superdimensionado. O que pode 

ser feito é diminuir a vazão da bomba e ir verificando a mudança de temperatura da 

água e do óleo. O projeto será feito com base na norma BMG Birmingham Wire 

Gage, em que nos mostra as tabelas relativas a quantidades de tubos e diâmetro do 

casco devidamente normalizados. O projeto terá fluxo contracorrente como mostra a 

figura 6. 

Figura 6 - Trocador de calor de tubos concêntricos. Escoamento contracorrente. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Incropera, 2008. 

 

O projeto do trocador de calor foi feito no software solidworks. Foram 

desenhados os tubos internos, o casco, os espelhos e as tampas do trocador de 

calor. 
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Figura 7 - Desenho completo do projeto do trocador de calor. 

Fonte: Projeto do autor 

 

 

Figura 8 - Desenho da vista lateral do trocador de calor montado. 

 

Fonte: Projeto do autor 
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Figura 9 - Desenho da vista lateral do trocador de calor com cotas. 

 

Fonte: Projeto do autor 

 

Figura 10 - Desenho da vista frontal do trocador de calor com cota da tampa. 

Fonte: Projeto do autor 

 

 

 



24 

 

Figura 11 - Desenhos dos espelhos do trocador de calor com cotas. 

 

 

Fonte: Projeto do autor 

 

Figura 12 - Desenho da vista explodida do trocador de calor mostrando a 

montagem. 

 

 

Fonte: Projeto do autor 
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Figura 13 - Desenho do feixe de tubos do trocador de calor. 

 

 

Fonte: Projeto do autor 

 

Figura 14 - Desenho do espelho do trocador de calor com os tubos encaixados. 

 

 

 

Fonte: Projeto do autor 
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Figura 15 - Desenho em corte da vista lateral com montagem completa do trocador 

de calor. 

Fonte: Projeto do autor 

 

 

Figura 16 - Desenho da tampa com cotas do traçador de calor. 

 

 

Fonte: Projeto do autor 
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Figura 17 - Desenho do tubo interno de cobre no qual passara a água. 

Fonte: Projeto do autor 

 

 

Lista de peças: 

Componentes  quantidade 

Tubos internos de cobre 3/4” x 23” 62 

Parafuso 7/8” x 3” 24 

Porca 7/8” 24 

Tubo externo 10” x 20” 1 

Tampa 16” 2 

Flanges 2” 2 

Espelhos com 62 furos  2 
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4 CRONOGRAMA 

 

Atividades ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Pesquisa do tema X X        

Pesquisa 

Bibliográfica 
 X X       

Desenvolvimento 

do projeto 
 X X X X X    

Coleta de dados 

experimentais 
    X X X   

Apresentação e 

discussão dos dados 
       X  

Entrega do trabalho         X 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Foi concluído que a vazão de entrada e a temperatura de entrada influenciam 

significativamente nas variáveis do processo. Com o método de cálculo utilizado 

DTML foi possível projetar um trocador de calor semelhante ao já existente e definir 

que a água na saída do trocador de calor pode ser reutilizada em mais partes do 

processo já que a mesma teve seu aquecimento consideravelmente baixo de 27°C 

graus para 27,35 °C e não tento necessidade de voltar para um sistema de 
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refrigeração como uma torre de resfriamento. Com os resultados obtidos, foi possível 

definir as condições que podem melhorar a troca térmica e eficiência do processo. 

 Foi calculado o coeficiente global de troca térmica 940,05 W/m². C°, e depois 

foi calculado a área total de troca térmica 1,35 m², o que torna possível definir o 

comprimento, diâmetro e quantidade de tubos do trocador de calor. Depois de um 

tempo de operação é recomendado abrir o trocador de calor para limpeza e 

manutenção dos tubos.  

O que vai determinar o tempo de parada para manutenção do trocador de 

calor é a equipe de engenharia de manutenção da operação. O material dos tubos 

internos será o cobre, já que esse material possui boa condutividade térmica. Os 

espelhos do trocador de calor (peça onde os tubos serão encaixados) será de aço 

inoxidável, já que esse material possui alta resistência à corrosão. As demais peças 

do trocador de calor serão de aço carbono 1020. 

 

Estimativa de custo do projeto do trocador de calor: 

 R$ 5000,00  
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ANEXO  

Foram utilizadas tabelas com propriedades termo físicas dos fluidos no 

desenvolvimento do projeto. As tabelas são dos livros do Incropera (transferência de 

calor e massa 8 ed) e do Janna (projetos de sistemas fluido térmicos 4 ed). As 

propriedades da água e do óleo consultadas são a temperatura, viscosidade, 

condutividade térmica, calor específico, densidade, e alguns números 

adimensionais. Os valores encontrados nas tabelas e a realização dos cálculos são 

de acordo com as condições de operação do trocador de calor. 

anexo das 

tabelas.docx
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