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Resumo 

 

Este trabalho objetiva avaliar a eficiência de dois trocadores de calor piloto, 
propostos a uma indústria de transformação, como forma de melhoria do seu 
processo produtivo. A matéria prima que se deseja aquecer é composta, 
majoritariamente, por um extrato vegetal de tanino, obtido da casca da árvore 
acácia- negra (Acacia decurrens) que possui uma gama muito ampla de aplicações. 
Entre seus usos, destacam-se: sua ação adesiva, alta capacidade floculante, e, 
principalmente, curtente para peles animais. O rígido controle da temperatura deste 
composto vegetal se faz necessário, pois, acima de 90 °C, o mesmo começar perder 
suas propriedades de interesse. Por este motivo, após passarem pelo trem de 
aquecimento, a evaporação e, consequentemente, a secagem deste substrato 
orgânico é realizada a vácuo em evaporadores e um secador do tipo spray dryer. O 
sistema sugerido à empresa, composto por dois trocadores atuando em série, além 
de proporcionar um melhor controle da temperatura contribuirá com especificação do 
produto, e com isto diminui a quantidade de efluente inerente à produção. O primeiro 
trocador utiliza uma corrente de condensado para aquecer o produto, inicialmente à 
temperatura ambiente, até, aproximadamente, 60 °C, e, em seguida, esta corrente 
têm sua temperatura elevada a 90 °C, ao percorrer um segundo trocador que utiliza 
vapor saturado como fonte de calor. Através da análise dos valores obtidos na 
operação dos trocadores, referentes à troca térmica, queda de pressão e coeficiente 
global de transferência de calor, pretende-se escolher as melhores condições para o 
projeto de engenharia básica de um trocador de calor que atenda as exigências da 
escala de produção da empresa. 
 
Palavras chave: Trocadores de calor, extrato vegetal, eficiência térmica. 
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Abstract 

 

This study aims to evaluate the efficiency of two pilot heat exchangers, 
proposed to a process industry, as a means of improving their production process. 
The raw material to be heated is composed chiefly of a plant extract that has a very 
wide range of applications. Among its uses, are: its adhesive action, high flocculant 
capacity and especially tanning agent for animal skins. The tight temperature control 
of the plant compound is necessary, because above 90 °C it loses its properties of 
interest. For this reason, the evaporation and therefore drying of this organic 
substrate are performed in vacuo in a spray dryer evaporator, after passage through 
the heating battery. The proposed system of two exchangers operating in series, 
besides providing a better specification to the product, contributes to reduce the 
amount of effluent derived from the production. The first heat exchanger uses a 
condensate stream to heat the product, initially at ambient temperature until it 
reaches approximately 60 °C, and then, this flow has its temperature increased to 90 
°C, going through a second exchanger that utilizes steam as the heat source. 
Through the analysis of the values obtained in the exchangers operation, related to 
heat transfer, pressure drop and overall coefficient of heat transfer, we intend to 
choose the best conditions for the basic engineering design of a heat exchanger that 
meets the requirements of a company's production scale. 

 
Keywords: Heat exchanger, plant extract, thermal efficiency. 
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he= coeficiente convectivo externo (
𝑊

𝑚² 𝐾
) 

ri = raio interno do tubo (𝑚) 
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1 Introdução 

 

A extração do tanino da casca da árvore acácia-negra (Acacia decurrens) é 

um ramo da atividade industrial com poucas empresas de grande porte atuando 

neste setor. Há duas empresas no Brasil (TANAC), no município de Montenegro RS 

e a (SETA), no município de Estância Velha RS e uma na África do Sul que se 

destacam como grandes fornecedoras mundiais de tanino. 

Na literatura existe pouco material tratando sobre a produção destes 

compostos, estando esse conhecimento restrito a algumas grandes empresas do 

setor extrativo, as quais, por questões comerciais, mantém a tecnologia de produção 

em sigilo.  

         O aumento da demanda e a exigência de produtos com maior qualidade pelo 

mercado consumidor exigem, das empresas produtoras, constantes renovações e 

melhoria do processo produtivo. Este trabalho faz parte de um projeto de 

cooperação, empresa / universidade, que visa aumentar a qualidade dos produtos. 

 

Motivação: 

 

O uso atual de aquecedores do tipo serpentina estão gerando uma quantidade muito 

grande de produto fora de especificação. Este trabalho objetiva estudar o 

desempenho preliminar de dois trocadores de calor casco-tubo TEMA E, em escala 

piloto, como forma de melhoria do processo de aquecimento da corrente de tanino, 

diminuindo, assim, o desperdício de recurso para a empresa.  
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2 Revisão Bibliográfica 

 

Os produtos de origem vegetal, por serem oriundos de fontes renováveis, são, 

atualmente, produtos inovadores e ambientalmente de grande aceitação no 

mercado. Tendo como base o extrato vegetal estudado neste trabalho, pode-se 

produzir uma grande variedade de derivados que são aplicados para tratamento de 

água e efluentes como floculantes, clarificantes, sanitizantes e como inibidores de 

corrosão, e, em outros setores da atividade produtiva, como curtimento de peles. 

2.1 Extrato Vegetal 

 

Industrialmente, o composto vegetal é obtido través do processo de extração, 

das cascas das árvores, com o emprego de água quente, em autoclaves industriais. 

A solução originada da extração, diluída em água, (50% água;50% substrato 

vegetal) é concentrada através do processo de evaporação, até a concentração 

desejada ou, então, seca em secadores do tipo spray dryer e comercializado na 

forma de pó. 

2.1.1 Caracterização do extrato vegetal e seus derivados 

 

O extrato vegetal da casca da árvore acácia –negra, ao qual este trabalho se 

detém, é formado por um grupo de compostos fenólicos provenientes do 

metabolismo secundário das plantas e são definidos como polímeros fenólicos 

solúveis em água que precipitam proteínas (HASLAM,1966). Apresentam alto peso 
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molecular (500-3000 Da) e contém grupos hidroxila-fenólicos em quantidade 

suficiente para permitir a formação de ligações cruzadas com proteínas 

(DESPHANDE,1986). 

Estes compostos orgânicos são classificados em dois grandes 

grupos:hidrolisáveis e condensados ou proantocianidinas 

(SALUNKHE,1990/CARNEIRO,2001). 

São constituídos de misturas de fenóis simples, tais como o pirogalol e ácido 

elágico, e também ésteres do ácido gálico ou digálico com açúcares, como a glicose 

(HERGERT,1989). Os compostos hidrolisáveis são unidos por ligações éster-

carboxila, sendo prontamente hidrolisáveis em condições ácidas ou básicas 

(HAGERMAN,1981). A unidade básica estrutural desse tipo de substância é um 

poliol, usualmente D-glucose, com seus grupos hidroxilas esterificados pelo ácido 

gálico (galotaninos) ou pelo hexadihidroxifênico (elagitaninos).  

 

 

Figura1: estrutura química do composto hidrolisável(Fonte:NAKAMURA,2003) 

 

Os condensados (TC) ou proantocianidinas são constituídos por unidades 

flavanol: flava-3-ols (catequina) ou flavan 3,4-diols (leucoantocianinas). Eles estão 
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presente em maior quantidade nos alimentos normalmente consumidos 

(DESPHANDE/SALUNKHE,1990). Os TC podem conter de duas a cinquenta 

unidades flavanóides; possuem estruturação complexa; são resistentes à hidrólise, 

mas podem ser solúveis em solventes orgânicos aquosos, dependendo de sua 

estrutura. 

 

 

Figura2: A estrutura química dos compostos condensados.(Fonte:NAKAMURA,2003) 

2.1.2 Aplicações e usos 

 

As principais aplicações e usos, de importância industrial, destes compostos 

orgânicos estudados são: 

 

 Estabilização da cerveja:  

A cerveja é um produto de origem vegetal, susceptível a alterações em sua 

composição e estabilidade físico-química, e que contém gás carbônico (CO2), álcool 

etílico, diversos sais inorgânicos e aproximadamente 800 compostos orgânicos. Um 

método para reduzir a concentração proteica na cerveja é a utilização do ácido 

destes compostos vegetais. O objetivo é reduzir a concentração de proteínas 
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através da precipitação como complexos proteicos, que são retirados da cerveja 

através de sedimentação ou centrifugação/filtração (REINOLD,1997).  

 

 Curtimento de pele animal: 

Um dos segmentos industriais que se utiliza desta matéria prima proveniente 

dos vegetais é o de curtimento de pele animal para sua transformação em couro e 

nesse setor ocupa papel destacado a utilização deste extrato vegetal(LELIS,2001). 

 

 Produção de resinas: 

 

Em geral, as resinas utilizadas na indústria de painéis de madeira são obtidas 

a partir de produtos derivados do petróleo. Entretanto, as resinas produzidas com o 

princípio ativo vegetal podem apresentar características de ligação interna, 

viscosidade e tempo de formação de gel semelhantes ás resinas comerciais 

conhecidas. Um aspecto importante para o emprego desta matéria prima, na 

produção de adesivos, é o seu teor de componentes polifenóis reativos 

(condensáveis) (LELIS,2001). 

 

2.2 Trocadores De Calor: Fundamentação Teórica 

 

Os trocadores de calor casco e tubo são equipamentos constituídos por em 

feixe de tubos envolvidos por um casco, normalmente cilíndrico, circulando um dos 

fluidos externamente ao feixe e o outro pelo interior dos tubos (BICCA,2006). Os 

seus componentes principais são representados pelo cabeçote de entrada e 

cabeçote de retorno, o casco e feixe de tubos. 
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O cabeçote de entrada também chamado de estacionário é ligado ao feixe de 

tubos e serve para admissão e/ou descarga do fluido dos tubos e o cabeçote de 

retorno ou de saída promove o retorno e/ou descarga do fluido dos tubos e dá ao 

casco (BICCA,2006). 

O feixe de tubos pode ser reto ou em forma de U. São presos por suas 

extremidades a discos metálicos chamados espelhos, que servem para manter os 

tubos na posição desejada. 

Existem vários tipos de cabeçote de entrada e de retorno que foram 

padronizados pelas normas TEMA (Tubular Exchanger Manufactuctures 

Assossiation,1988). 

De acordo com estas normas, é atribuída uma classificação alfabética 

correspondente a cada uma das partes e formas construtivas. Os trocadores de 

calor e tubos são identificados através de três letras que correspondem às partes: 

Tipo de cabeçote estacionário (A, B, C, D, N), e tipo de casco (E, F, H, J, K, X) e tipo 

de cabeçote de retorno (L, M, N, P, S, T, U, W). 

Além disso, faz-se necessário uma indicação do seu tamanho, que ocorre 

através dos números que medem, respectivamente, o diâmetro interno do casco e o 

comprimento nominal. 

As normas TEMA são dividas em três classes de trocadores de calor casco e 

tubos, conforme a aplicação a que se destinam. Para cada classe são especificadas 

as características de projeto, fabricação, materiais, entre outros. As classes são 

nomeadas da seguinte forma: 
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Classe R: Aplicáveis aos trocadores de calor utilizados sob condições severas 

de processamento de petróleo, onde é deseja uma máxima segurança e 

durabilidade. 

Classe C: Esta classe contempla os trocadores de calor projetados para 

condições moderadas de operação, onde deseja-se a máxima economia e o mínimo 

tamanho necessário para o serviço. 

Classe B: Destinada a trocadores de calor utilizados para serviço de 

processamento químico, onde o interesse seja a máxima economia e mínimo 

tamanho de acordo com as necessidades de serviço. 

2.2.1 Trocador de casco Simples tipo TEMA E: 

 

O trocador de casco simples do tipo TEMA E é o mais comum dos trocadores 

casco e tubos devido ao seu baixo custo e simplicidade (BICCA,2006). 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 podem ter múltiplos passes e são 

suportados por defletores transversais. 

Esta configuração é a mais comum para aplicações onde não há mudança de 

fases no fluido que escoa no lado do casco. 
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Figura 3:Trocador tubular com espelho fixo    Fonte (KERN,1987) 

 

Legenda: 

1-Carcaça 

2-Espelhos 

3-Carreteis 

4-Invólucro 

5-Chicanas transversais 

6-Espaçadores 

2.2.2 Equação para o Projeto Térmico 

 

A taxa de transferência de calor, em um trocador de calor, pode ser descrita 

na fora da equação(1): 

𝒅𝑸 = 𝑼 ∙ ∆𝑻 ∙ 𝒅𝑨            (1) 

Para que seja determinada a área de troca térmica do trocador de calor 

requerida para promover o aquecimento ou resfriamento entre fluidos num 

determinado tempo, deve-se integrar a equação (1) ao longo da sua área total: 

𝑨 =  ∫
𝒅𝑸

𝑼 ∙∆𝑻

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟎
             (2) 
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Uma simplificação prática em projetos de trocadores de calor é considerar o 

coeficiente global de trasnferência U calculado para os fluidos nas temperaturas 

médias e tratá-lo como constante ao longo de todo o comprimento do trocador de 

calor. Da equação de balanço de energia pode-se obter a relação entre o calor 

transferido e a variação de temperatura dos fluidos, permitindo a integração da 

equação (2): 

𝐀 =
𝐐𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐔∙ ∆𝐓 𝐦é𝐝𝐢𝐨
                   (3) 

Onde ∆𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜é uma média apropriada das diferenças de temperaturas para todo o 

trocador de calor. 

2.2.3 Coeficiente Global de Transferência de Calor 

A taxa de calor total pode ser definida como a razão entre a variação de 

temperaturas e a soma das resistências térmicas à transferência de calor( 

BICCA,2006). 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
∆𝑻

𝜮 𝑹𝒕
                           (4) 

     Combinando com a equação (3), obtém-se: 

            𝑼 ∙ 𝑨 =
𝟏

𝜮𝑹𝒕
                           (5) 

As resistências à transferência de calor entre dois fluidos separados por uma 

parede e sem incrustações podem ser visualizadas através da figura (4): 
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Figura 4: resistências térmicas. Fonte (BICCA,2006) 

 

e o somatório destas resistências é dado pela Equação (6): 

 

𝜮𝑹𝒕 =
𝟏

𝒉𝒊∙𝑨𝒊
+

𝐥𝐧 (
𝒓𝒆

𝒓𝒊
)

𝟐∙𝝅∙𝒌∙𝑳
+

𝟏

𝒉𝒆∙𝑨𝒆
                  (6) 

Onde: 

Ai e Ae são as áreas das superfícies interna e externa da parede dos tubos, 

respectivamente, em 𝑚2;ℎ𝑖 e ℎ𝑒 são coeficientes convectivos de transferência de 

calor das correntes interna e externa, respectivamente, em(
𝑊

𝑚²∙𝐾
) 

K é a condutividade térmica do material do tubo, em(
𝑊

𝑚∙𝐾
) 

L é o comprimento efetivo dos tubos, em m; 

𝑟𝑖e 𝑟𝑒 são os raios interno e externo, respectivamente, em m. 



Avaliação do desempenho de um trocador de calor piloto para uma indústria 
produtora de extratos vegetais 

 

18 
 

Assim, 

𝑼 ∙ 𝑨 = (
𝟏

𝒉𝒊∙𝑨𝒊
+

𝐥 𝐧(
𝒓𝒆

𝒓𝒊
)

𝟐∙𝝅∙𝒌∙𝑳
+

𝟏

𝒉𝒆∙𝑨𝒆
)

−𝟏

                      (7) 

Desta forma, o coeficiente global de transferência de calor pode ser determinado 

através do cálculo dos coeficientes convectivos de transferências de calor interno e 

externo. Deve-se salientar que ℎ𝑖 e ℎ𝑒 devem se referir à mesma área de 

transferência de calor, para isso, deve-se tomar uma área como referência, 

usualmente a área externa, tornando a Equação(7) da seguinte forma:  

𝑼 =
𝟏

(
𝑨𝒆

𝒉𝒊
∙𝒂𝒊)+

𝐥𝐧 (
𝒓𝒆
𝒓𝒊

)∙𝑫𝒆

𝟐∙𝒌
+

𝟏

𝒉𝒆

                     (8) 

Os coeficientes convectivos de transferência de calor podem ser calculados 

por correlações empiricas. Entretanto, como dispomos das propriedades das 

correntes que percorrem este equipamento, seus cálculos,além de trabalhosos, são 

desnecessários, pois estarão compreendidos no cálculo do coeficiente global de 

troca térmica limpo,para cada trocador. 

2.2.4 Fatores de Incrustação 

 

Um trocador de calor, operando continuamente, irá desenvolver, pelos 

próprios fluidos de utilização, uma película de incrustação sobre a superfície de troca 

térmica (parte interna e externa do tubo), que pode ser devido à corrosão ou a 

depósitos do próprio fluido. Esta película proporciona uma resistência à transferência 

de calor e, consequentemente, acarreta uma diminuição da troca térmica do 

equipamento (BICCA,2006). 
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Assim, deve-se considerar no cálculo do coeficiente global de transferência de 

calor as resistências de incrustação interna e externa. O coeficiente global de 

transferência de calor calculado através da Equação (8) é denominado coeficiente 

global limpo (𝑈𝑖), tendo em vista que não são consideradas as resistências 

proporcionadas pelas películas de sujeira formadas. Ao se adicionar o efeito isolante 

da sujeira, tem-se o coeficiente global de transferência de calor sujo (𝑈𝑠) ou de 

projeto, dado por: 

𝟏

𝑼𝒔
=

𝑨𝒆

𝒉𝒊∙𝑨𝒊
+ 𝑹𝒊 ∙

𝑨𝒆

𝑨𝒊
+

𝐥𝐧(
𝒓𝒆

𝒓𝒊
)∙𝑫𝒆

𝟐∙𝒌
+ 𝑹𝒆 +

𝟏

𝒉𝒆
                   (9) 

Onde 𝑅𝑖 é a resistência de incrustação por unidade de área no interior dos 

tubos e 𝑅𝑒 é a resistência de incrustação por unidade da área externa dos tubos. 

2.2.5 Diferenças de Temperatura Média Logarítmica 

 

Como num trocador real de temperaturas dos fluidos quente e frio variam de 

ponto a ponto à medida que o calor é transferido ao longo do trocador de calor, é 

necessário estabelecer uma diferença de temperatura apropriada. 

A Figura (5) ilustra as variações de temperatura que podem ocorrer nos 

fluidos de um trocador de calor em fluxo contracorrente ou co-corrente sem 

mudança de fase. 
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Figura 5: Perfil de temperatura em trocadores de passe simples (Fonte:Lienhard,2003). 

 

A diferença média de temperatura, que pode ser vista na Figura (5) é 

convenientemente deduzida considerando-se as seguintes suposições: 

 

1. A transferência de calor ocorre em estado estacionário; 

2. Os calores específicos de cada corrente são constantes; 

3. O coeficiente global de transferência de calor U é constante ao 

longo do trocador. 

4. As perdas ou ganhos de calor para as vizinhanças são 

negligenciáveis; 

5. O tipo de escoamento é puramente co-corrente ou puramente 

contracorrente; 
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6. A história térmica de cada partícula é a mesma; 

7. Não há mudança de fase no trocador de calor. 

8. Vazão mássica constante. 

 

A partir dessas considerações e das equações diferenciais de transferência 

de calor, pode-se realizar um balanço de energia em um elemento de área do 

trocador de calor. Considerando o trocador funcionando em escoamento contra-

corrente: 

𝒅𝑸 = −𝒎𝒒 ∙ 𝑪𝒑𝒒 ∙ 𝒅𝑻𝒒 = 𝑪𝒒 ∙ 𝒅𝑻𝒒              (10) 

𝒅𝑸 = 𝒎𝒇 ∙ 𝑪𝒑𝒇 ∙ 𝒅𝑻𝒇 = 𝑪𝒇 ∙ 𝒅𝑻𝒇                         (11) 

Onde a capacidade calorífera total da corrente quente é dada por: 

𝑪𝒒 = 𝒎𝒒 ∙ 𝑪𝒑𝒒   (
𝑾

𝑲
)                               (12) 

 

  E da corrente fria: 

𝑪𝒇 = 𝒎𝒇 ∙ 𝑪𝒑𝒇  (
𝑾

𝑲
)                                (13) 

Essas expressões podem ser integradas ao longo do trocador de calor, a fim de se 

obter os balanços globais de energia, relacionados por: 

         𝑸 = 𝒎𝒒 ∙ 𝑪𝒑𝒒 ∙ (𝑻𝒒𝒆 − 𝑻𝒒𝒔) = 𝑪𝒒 ∙ (𝑻𝒒𝒆 − 𝑻𝒒𝒔)                     (14) 

𝑸 = 𝒎𝒇 ∙ 𝑪𝒑𝒇 ∙ (𝑻𝒇𝒔 − 𝑻𝒇𝒆) = 𝑪𝒇 ∙ (𝑻𝒇𝒔 − 𝑻𝒇𝒆)                      (15) 

A transferência de calor através da área dA pode ser expressa por: 
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𝒅𝑸 = 𝑼 ∙ ∆𝑻 ∙ 𝒅𝑨                               (16) 

Onde a diferença de temperaturas local entre o fluido quente e frio é dado por: 

∆𝑻 = 𝑻𝒒 − 𝑻𝒇                             (17) 

E na forma diferencial: 

𝒅∆𝑻 = 𝒅𝑻𝒒 − 𝒅𝑻𝒇                        (18) 

Desta forma: 

𝒅∆𝑻 = −𝒅𝑸 ∙ (
𝟏

𝑪𝒒
+

𝟏

𝑪𝒇
)                   (19) 

Com a expressão dQ da Equação (16) e pela integração ao longo da área do 

trocador de calor, obtém-se: 

∫
𝒅∆𝑻

∆𝑻

𝟐

𝟏
= −𝑼 ∙ (

𝟏

𝑪𝒒
+

𝟏

𝑪𝒇
) ∙ ∫ 𝒅𝑨                   

𝑨

𝟎
(20) 

 

ou, na forma integrada: 

𝒍𝒏 (
∆𝑻𝟐

∆𝑻𝟏
) = −𝑼 ∙ 𝑨 ∙ (

𝟏

𝑪𝒒
+

𝟏

𝑪𝒇
)                        (21) 

Substituindo as expressões de 𝐶𝑞 e 𝐶𝑓 resulta em: 

𝒍𝒏 (
∆𝑻𝟐

∆𝑻𝟏
) = −𝑼 ∙ 𝑨 ∙ (

𝑻𝒒𝒆−𝑻𝒒𝒔

𝑸
+

𝑻𝒇𝒔−𝑻𝒇𝒆

𝑸
) = −

𝑼∙𝑨

𝑸
∙ [(𝑻𝒒𝒆 − 𝑻𝒇𝒆) − (𝑻𝒒𝒔 − 𝑻𝒇𝒔)]          (22) 

Pela Figura (5) no trocador de calor com escoamento paralelo, as diferenças 

de temperaturas terminais são dadas por: 

∆𝑻𝒐 = 𝑻𝒒𝒆 − 𝑻𝒇𝒆                     (22) 
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∆𝑻𝒍 = 𝑻𝒒𝒔 − 𝑻𝒇𝒔                          (23) 

Logo: 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑼 ∙ 𝑨 ∙ (
∆𝑻𝒐−∆𝑻𝒍

𝒍𝒏(
∆𝑻𝒐

∆𝑻𝒍
)

)                 (24) 

Pela comparação dessa expressão com a Equação (3), conclui-se que a 

média apropriada é a das diferenças de temperaturas média logarítmica, dada pela 

equação (25). 

𝑫𝑻𝑴𝑳 =
∆𝑻𝒐−∆𝑻𝒍

𝒍𝒏(
∆𝑻𝒐

∆𝑻𝒍
)

                            (25) 

2.2.6 Fator de correção DTML 

 

Na seção anterior foi apresentada uma aproximação para o cálculo da 

diferença de temperatura média (∆𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜), resultando que essa diferença era uma 

média logarítmica, a DTML. Entretanto, os fluxos considerados eram puramente 

contracorrente. Muitos trocadores de calor casco e tubos possuem mais do que um 

passe nos tubos, surgindo, desta forma, uma combinação desses dois tipos de 

fluxos. Em um trocador de casco tipo E com passe no casco e dois passes nos 

tubos, por exemplo, o fluxo estará ora em contracorrente e, em um segundo 

instante, co-corrente. É possível, ainda, a existências de trocadores com vários 

passes no casco e nos tubos, os trocadores multipasses. 

Portanto, em função da combinação dos fluxos e das diferentes geometrias 

que possam ocorrer em um trocador de calor, verifica-se que a diferença média de 

temperatura real ficará entre a diferença média para o fluxo co-corrente e a diferença 

média para o fluxo contracorrente. A verdadeira média diferença média de 
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temperaturas, que leva em consideração os vários tipos e arranjos de 

trocadores de calor, será considerada como DTML, calculada como se o fluxo 

estivesse em contracorrente, multiplicado por um fator de correção designado por F, 

o qual caracteriza o afastamento das condições de contracorrente, ou seja: 

∆𝑻𝒎é𝒅𝒊𝒐 = 𝑫𝑻𝑴𝑳𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 ∙ 𝑭                    (26) 

O desenvolvimento das expressões algébricas para o fator F, para as mais 

diversas configurações de trocadores de calor casco e tubos, podem ser vistas em 

Bowman et al(1940) e Saunsders (1998). 

 

Figura 6: Fator de correção para eficiência de troca térmica. Fonte: (KERN) 

 

           Pode-se observar que a abscissa é efetivamente P, que indica o aquecimento 

ou o resfriamento efetivo, sendo, portando uma espécie de indicativo do rendimento 

térmico em relação ao fluido frio e definida por: 
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𝑷 =
𝑻𝒇𝒔−𝑻𝒇𝒆

𝑻𝒒𝒆−𝑻𝒇𝒆
                            ( 27) 

O parâmetro R que aparece nas curvas representa a razão entre os produtos 

da vazão mássica e o calor específico dos dois fluidos e pode ser definido por: 

 𝑹 =
𝑻𝒒𝒆−𝑻𝒒𝒔

𝑻𝒇𝒔−𝑻𝒇𝒆
                                 (28) 

Na definição dos parâmetros não importa qual fluido, se o quente ou o frio, 

escoa através do casco ou dos tubos. Um limite importante é que se a variação de 

temperatura em um dos fluidos for desprezível, P ou R será igual a zero, e F será 

igual a unidade. Desta forma, o comportamento do trocador de calor é independente 

da sua configuração específica. Entretanto, este seria o caso se um dos fluidos 

estivesse operando em região de mudança de fase. 

Finalmente pode-se indicar a equação geral do projeto como sendo: 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑼 ∙ 𝑨 ∙ 𝑫𝑻𝑴𝑳 ∙ 𝑭                 (29) 
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3 Materiais E Métodos 

 

Os materiais, utilizados para o levantamento dos dados experimentais, foram 

fornecidos pela empresa e pelo LPR (Laboratório de Processamento de Resíduos 

DEQUI/UFRGS). Os principais equipamentos foram: um módulo com dois trocadores 

de calor piloto (com área de troca térmica conhecida), dois medidores de vazão (tipo 

rotâmetro e ultrassom), indicadores de pressão e de temperatura em linha (PI e TI) e 

termômetro de mercúrio, tanque de alimentação de produto, bomba com alternador 

de frequência para controle de vazão, linhas de vapor e de condensado (para 

aquecimento). A solução submetida ao processo de aquecimento, em ambos os 

trocadores, seria formada por um extrato vegetal de tanino (50%) em massa. Possui 

massa específica ρ =1100(
𝐾𝑔

𝑚³
) ;viscosidade = 15 ∙ 10−3(𝑃𝑎 ∙ 𝑠) e Calor específico a 

pressão constante de Cp =1 (
1 𝑐𝑎𝑙

𝑔∙°𝐶
). 

Todos os experimentos foram realizados na indústria SETA, localizada no 

município de Estância Velha RS. 

 

 

3.1 Trocadores de Calor Piloto 

 

Foram utilizados dois trocadores de calor piloto montados em um “skid” na 

posição vertical, com possibilidade de alinhamento dos trocadores, tanto em série, 

quanto em paralelo, como mostra a figura (7).  



 

27 
 

 

                        Figura (7): Planta de trocadores de calor. 

Esta disposição foi escolhida, pois, além da diminuição do espaço 

operacional, facilita a limpeza mecânica dos tubos. Como os trocadores-piloto, 

estudados neste trabalho, possuem espelhos fixos, a solução orgânica (fluido sujo) 

seria a escolhida  para percorrer os internos dos tubos, pois não há acesso ao 

interior do casco para remoção das incrustações do mesmo. 

Entretanto, esta experiência não foi possível de ser realizada, pois problemas 

de instrumentação impossibilitaram o mesmo. 

Assim, neste trabalho, utilizou-se água, tanto como fluido a ser aquecido, 

como fluido quente, afim de calibrar os equipamentos no que se refere aos seus 

funcionamentos. 

Devido à exiguidade de tempo, infelizmente, não foi possível testar a solução 

orgânica nos trocadores. 
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A figura (8) representa qual seria o real objetivo deste trabalho. 

 

 

Figura (8) arranjo das correntes. 

As especificações de temperatura desejadas para o primeiro trocador (que 

utiliza uma corrente de condensado como fonte quente) seriam: 

                                               1°Trocador: 

           Terminal Quente:                                                      Terminal Frio: 

            Tqe = 75 °C                                                                 Tqs = 66 °C 

Tfs=  60  °C                                                                 Tfe = Tambiente . 
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Para o 2° trocador (que utiliza uma corrente de vapor saturado), como fonte 

quente, os valores desejados seriam: 

                                           2°Trocador:  

           Terminal Quente:                                                      Terminal Frio: 

            Tqe = 120 °C                                                                 Tqs = 120 °C 

            Tfs=  90  °C                                                                    Tfe = 60 °C . 
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Figura (9) – Fotografia dos trocadores de calor, após limpeza mecânica (Fonte: Própria). 

Os trocadores de calor, mostrados nas fotografias acima, foram construídos com 

aço-inox 316 e com as seguintes características; 

Comprimento: 1,28 m 

Diâmetro do casco: 0,215 m 

Diâmetro dos tubos: 0,0127 m 

Número de tubos: 19 

Área de troca térmica: 0,970 m² 

Passo triangular (sem chicanas). 

 Espelho fixo. 

 

 

 

3.2 Realização dos Experimentos e Obtenção dos dados Preliminares  

 

Foram realizados alguns experimentos com fluidos de teste (água fria e 

condensado de vácuo) para determinar as vazões, temperaturas e pressões nas 

linha, bem como estimar o coeficiente global (limpo) de troca térmica para estes 

fluidos. 
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3.2.1 A figura abaixo mostra a curva de vazão da bomba x frequência 

Para determinar a faixa de vazão fornecida pela bomba de circulação do 

fluido frio, foram realizados três testes, cujos valores médios dos resultados estão 

plotados no gráfico da figura abaixo.  

 

Figura(10): curva de calibração da bomba, obtida com água fria 

3.2.2 Dados experimentais obtidos nos testes 1 

 

1°Trocador:que utiliza condensado como fonte de calor. 

                                                (1° teste) 

Terminal Quente:                                                      Terminal Frio: 

Tqe = 75 °C                                                                 Tqs = 66 °C 

Tfs=  42 °C                                                                  Tfe = 27 °C 

∆Tq = 33 °C                                                                   ∆Tf = 39 °C 
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     𝐷𝑇𝑀𝐿𝑐𝑐 =  
𝟑𝟑−𝟑𝟗

𝒍𝒏(
𝟑𝟑

𝟑𝟗
)
= 

−𝟔

−𝟎,𝟏𝟔𝟕𝟎𝟓
=  35,9 °C 

Cálculo através da corrente quente: 

O Cp, bem como a densidade, da corrente de condensado foram obtidos à 

temperatura média, ou seja:  

 𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
75 °𝐶+66 °𝐶

2
) = 70,5 °𝐶  

             𝐶𝑝 á𝑔𝑢𝑎(70 °𝐶) = 1,00131 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) 

          Densidade da água (70 °C) = 0,97781  

Vazão de condensado: 600 (
𝐿

ℎ
) 

Observação: 

Todas as propriedades da água utilizadas nos cálculos da transferência de 

calor, ao longo deste trabalho, foram retiradas do handbook  Perry. 
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Através da equação (14): 

𝑄 =
600 𝐿

3600 𝑠
∙ 0,97781 (

𝐾𝑔

𝐿
) ∙ (

1000𝑔

1𝐾𝑔
) ∙ 1,00131 (

𝑐𝑎𝑙

𝑔∙°𝐶
) ∙ 4,192 (

𝐽

𝑐𝑎𝑙
)∙9 °C 

𝑄 = 6156,52 W 

Cálculo através da corrente fria: 

  𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
42+27

2
) = 34,5 °𝐶 

              𝐶𝑝 á𝑔𝑢𝑎(35 °𝐶) = 0,99859 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) 

ρ água (35 °C) = 0,99406 

Através da equação (15): 

𝑄 =
600 𝐿

3600 𝑠
∙ 0,99406 (

𝐾𝑔

𝐿
) ∙ (

1000𝑔

1𝐾𝑔
) ∙ 0,99859 (

𝑐𝑎𝑙

𝑔∙°𝐶
) ∙ 4,192 (

𝐽

𝑐𝑎𝑙
)∙15 °C 

             𝑄 = 10403,06 𝑊 

Obtendo-se a média entre o valor de energia trocada tanto pela corrente 

quente, quanto pela fria, obtivemos, para o 1° teste: 

𝑄𝑡1 = (
6156,52 + 10403,06

2
) = 8279,8 𝑊 

                                                Através da equação (29) 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑼 ∙ 𝑨 ∙ 𝑫𝑻𝑴𝑳 ∙ 𝑭 

Considerando F=1: (contracorrente) 

8279,8 W = U∙ 0,970 m²∙ 35,9 °C 
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            𝑈 = 237,7 (
𝑊

𝑚2 ∙ °𝐶
) 

 

Repetindo os mesmos cálculos com os dados do 2° teste:  

                                                        (2° teste) 

Terminal Quente:                                              Terminal frio: 

Tqe = 75 °C                                                      Tqs = 68 °C 

Tfs = 41 °C                                                        Tfe = 27°C 

∆Tq = 34 °C                                                       ∆Tf = 41 °C 

 

    Assim: 

DTMLcc =
34−41 °𝐶

𝑙𝑛(
34

41
)

 = 
−7

−0,18721
 = 37,4°C 

Cálculo para a corrente quente: 
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             𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
75 °𝐶 + 68 °𝐶

2
) = 71,5 °𝐶 

              𝐶𝑝 á𝑔𝑢𝑎(71,5 °𝐶) = 1,00146 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) 

Densidade da água (71,5 °C) = 0,97781 

Através da equação (13): 

𝑄 =
600 𝐿

3600 𝑠
∙ 0,97781 (

𝐾𝑔

𝐿
) ∙ (

1000𝑔

1𝐾𝑔
) ∙ 1,00146 (

𝑐𝑎𝑙

𝑔∙°𝐶
) ∙ 4,192 (

𝐽

𝑐𝑎𝑙
)∙7 °C 

            𝑄 = 4789,124  (𝑊) 

Cálculo para a corrente fria: 

            𝑇 𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
41 + 27

2
) = 34 °𝐶 

           𝐶𝑝 á𝑔𝑢𝑎 (34 °𝐶) = 0,99859 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) 

   Densidade da água (34°C) = 0,99440 

   Através da equação (15): 

     𝑄 =
600 𝐿

3600 𝑠
∙ 0,99859 (

𝐾𝑔

𝐿
) ∙ (

1000𝑔

1𝐾𝑔
) ∙ 0,99859 (

𝑐𝑎𝑙

𝑔∙°𝐶
) ∙ 4,192 (

𝐽

𝑐𝑎𝑙
)∙14 °C 

      𝑄 = 9708,95 𝑊 

Obtendo-se a média entre o valor de energia trocada tanto pela corrente 

quente, quanto fria, obtivemos para o 2° teste: 

𝑄𝑡2 = (
4789,124 + 9708,95

2
) = 7249,037 𝑊 



Avaliação do desempenho de um trocador de calor piloto para uma indústria 
produtora de extratos vegetais 

 

36 
 

Através da equação (29) 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑼 ∙ 𝑨 ∙ 𝑫𝑻𝑴𝑳 ∙ 𝑭 

Considerando F=1 (contracorrente): 

7249,037  𝑊 = 𝑈 ∙ 0,970 𝑚2 ∙ 37,4°𝐶 

𝑈 = 199,82 (
𝑊

𝑚2∙°𝐶
)  

Repetindo os cálculos:                     (3° teste) 

Terminal Quente:                                              Terminal frio: 

Tqe =75  °C                                                      Tqs = 63 °C 

Tfs =37  °C                                                        Tfe =27 °C 

∆Tq = 38 °C                                                       ∆Tf = 36 °C 

 

Assim: 

DTMLcc =
38−36 °𝐶

𝑙𝑛(
38

36
)

 = 
2

0,054067
 = 37°C 
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Para a corrente quente: 

𝑇 𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
75 °𝐶 + 63 °𝐶

2
) = 69 °𝐶 

𝐶𝑝 á𝑔𝑢𝑎 (69 °𝐶) = 1,00117 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) 

Densidade da água (69 °C) = 0,97781 

Através da equação (14): 

𝑄 =
600 𝐿

3600 𝑠
∙ 0,97781 (

𝐾𝑔

𝐿
) ∙ (

1000𝑔

1𝐾𝑔
) ∙ 1,00117 (

𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) ∙ 4,192 (

𝐽

𝑐𝑎𝑙
) ∙ 12 °𝐶 

𝑄 = 8207,55 𝑊 

Para a corrente fria: 

𝑇 𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
37 + 27

2
) = 32 °𝐶 

𝐶𝑝 á𝑔𝑢𝑎 (32 °𝐶) = 0,99861 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) 

Densidade da água (32 °C) = 0,99506 

Através da equação (15): 

𝑄 =
600 𝐿

3600 𝑠
∙ 0,99506 (

𝐾𝑔

𝐿
) ∙ (

1000𝑔

1𝐾𝑔
) ∙ 0,99861 (

𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) ∙ 4,192 (

𝐽

𝑐𝑎𝑙
) ∙ 10 °𝐶 

𝑄 = 6939,71 𝑊 

Obtendo-se a média entre o valor de energia trocada tanto pela corrente 

quente, quanto pela fria, obtivemos para o 3° teste: 
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𝑄𝑡3 = (
8207,55 + 6939,71

2
) = 7573,63 𝑊 

Através da equação (29) 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑼 ∙ 𝑨 ∙ 𝑫𝑻𝑴𝑳 ∙ 𝑭 

F=1 (contracorrente): 

7573,63  𝑊 = 𝑈 ∙ 0,970 𝑚2 ∙ 37,0°𝐶 

𝑈 = 211,0 (
𝑊

𝑚2 ∙ °𝐶
) 

Assim, para o trocador que utiliza condensado, como fonte de calor, podemos 

assumir o coeficiente global de troca térmica (limpo) como a média aritmética dos 

três valores obtidos experimentalmente, ou seja: 

𝑈 = (
𝑈𝑡1 + 𝑈𝑡2 + 𝑈𝑡3

3
) 

𝑈 = (
237,7+199,82+211,0

3
)  = 216,17(

𝑊

𝑚2∙°𝐶
) 

Coeficiente global limpo do trocador que utiliza condensado como fonte de 

calor: 

𝑼 = 𝟐𝟏𝟔, 𝟏𝟕 (
𝑾

𝒎𝟐 ∙ °𝑪
) 
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Cálculo para o 2° trocador: 

Este trocador, diferentemente do primeiro, utiliza vapor saturado a 196 kPa ou 

2,0 (
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚²
) de pressão manométrica, em contracorrente com o fluido frio que se deseja 

aquecer, proporcionando, assim, uma temperatura constante, ao se condensar, de 

119,52 °C. 

Desta forma, o perfil dos terminais ficou do seguinte modo: 

 

        Terminal Quente:                                              Terminal frio: 

                      Tqe =119,52  °C                                                 Tqs = 119,2 °C 

           Tfs = 90  °C                                                        Tfe =40 °C 

           ∆Tq = 29,52 °C                                                   ∆Tf = 79,52 °C 

 

Cálculo para a  corrente fria: 

𝑇 𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
90 + 40

2
) = 65 °𝐶 
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Cabe ressaltar que 40 °C foi assumida a temperatura de entrada do fluido frio, no 

segundo trocador, tendo em vista este ser o valor médio de saída dos três 

experimentos realizados com o primeiro equipamento. 

𝐶𝑝 á𝑔𝑢𝑎 (65 °𝐶) = 1,00065 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) 

Densidade da água (32 °C) = 0,98065 

Através da equação (15): 

𝑄 =
600 𝐿

3600 𝑠
∙ 0,98065 (

𝐾𝑔

𝐿
) ∙ (

1000𝑔

1𝐾𝑔
) ∙ 1,00065 (

𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) ∙ 4,192 (

𝐽

𝑐𝑎𝑙
) ∙ 50 °𝐶 

 𝑄 = 34279,64 𝑊 

Através da equação (29) 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑼 ∙ 𝑨 ∙ 𝑫𝑻𝑴𝑳 ∙ 𝑭 

F=1 (contracorrente) 

34279,64  𝑊 = 𝑈 ∙ 0,970 𝑚2 ∙ 65°𝐶 

𝑼 = 𝟓𝟒𝟑, 𝟔𝟖 (
𝑾

𝒎𝟐 ∙ °𝑪
) 

O cálculo da taxa de energia transferida, através da corrente de vapor, não foi 

considerado no cálculo do coeficiente global limpo de troca térmica do segundo 

trocador. Isto ocorreu devido ao ruído observado na instrumentação, bem como a 

variação na quantidade de condensado formado dentro do segundo trocador. 

Para incorporar as medidas obtidas pela corrente de vapor, faz-se necessário 

um número maior de ensaios de campo. 
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Resultados E Conclusões 

 

Este trabalho encontra-se em curso. Calcular o coeficiente global de troca 

térmica de dois trocadores de calor-piloto requer um número amostral de testes 

superior ao praticado neste trabalho. Os valores encontrados de   𝑼 = 𝟐𝟏𝟔, 𝟏𝟕 (
𝑾

𝒎𝟐∙°𝑪
) , 

para o trocador que utiliza uma corrente de condensado, como fonte de calor, está 

abaixo dos preconizados pela literatura, ou seja, valores entre 𝑼 = 𝟐𝟓𝟎, 𝟎 (
𝑾

𝒎𝟐∙°𝑪
)  a    

𝑼 = 𝟓𝟓𝟎, 𝟎𝟎 (
𝑾

𝒎𝟐∙°𝑪
) como referência. 

Entre os fatores que se podem elencar como responsáveis pela não obtenção 

dos parâmetros de troca térmica indicados na literatura estão a ausência de 

chicanas no casco de ambos os trocadores. A ausência destes anteparos diminui a 

turbulência do fluido quente que circula pelo casco, diminuindo, assim, o coeficiente 

de troca térmica do equipamento.  

Embora não tenha sido possível testar o substrato orgânico no equipamento, 

o uso da água, como pré-teste de funcionamento dos trocadores, forneceu 

informações que estimulam a continuação do estudo desta mudança de 

processamento do produto na indústria. 

Quanto ao segundo trocador (que utiliza vapor saturado como fonte quente), 

foi possível obter somente um coeficiente de troca térmica de  

𝑼 = 𝟓𝟒𝟑, 𝟔𝟖 (
𝑾

𝒎𝟐∙°𝑪
) , através da energia absorvida pela corrente fria. Devido a 

problemas de instrumentação (ruído),não foi possível avaliar o respectivo coeficiente 

através da corrente quente. 

Assim, mais testes são necessários para que se possa avaliar a viabilidade 

técnica e econômica da alteração, na forma de aquecimento, no processo produtivo 

da empresa onde este estudo se realizou. 
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Trabalhos futuros 

Como trabalho futuro, sugerem-se testes com o produto de objetivo da indústria e 

testes para mudança de escala de um experimento piloto para o de escala real.   
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