
Projeto TermoProjeto Termo--hidrhidrááulico de ulico de 
Trocadores de CalorTrocadores de Calor
Tipo Casco e TubosTipo Casco e Tubos

•Opções e decisões de projeto

•Trocadores do tipo casco e 
tubos sem mudança de fase

•Condições de projeto
•Dimensionamento da unidade

•Balanço térmico
•Cálculo da área de troca térmica
•Cálculo da perda de carga



CONDICONDIÇÕÇÕES DE PROCESSOES DE PROCESSO
O ponto de partida para o projeto térmico de um trocador de calor esta 
exatamente em se determinar as condições de processo as quais estará
submetido o trocador

•Condensadores
•Resfriadores
•Aquecedores
•Evaporadores
•Vaporizadores
•Refervedores



Folha de DadosFolha de Dados

Normalmente, o projeto térmico de um trocador de calor 
inicia com o preenchimento preliminar de uma folha de 
dados, mostrada a seguir, completada posteriormente 
após a definição do tipo construtivo e do projeto térmico
do trocador.
Esta folha de dados, juntamente com os desenhos do 
fabricante, fazem parte da documentação do 
equipamento.



FOLHA DE DADOS – TROCADOR DE CALOR
CLIENTE: OPERAÇÃO No DO DOCUMENTO RE

V
UNIDADE:                                  FOLHA _______ DE 

__________
LOCAL: AUT._________ DATA 

________1 SERVIÇO                                                               ITEM No QUANT.
2 DIMENSÃO                                    TIPO                       LIGADOS EM
3 SUPERF./UNIDADE                            CASCO/UNIDADE        SUPERF./CASCO
4 CARACTERÍSTICAS DE UMA UNIDADE
5 LADO DO CASCO LADO DOS TUBOS
6 FLUIDO EM CIRCULAÇÃO Gasolina Água de resfriamento
7 QUANTIDADE TOTAL FLUIDO  ENT (kg/h) 22 695 97 545
8 VAPOR                                                (kg/h)
9 LÍQUIDO                                              (kg/h)
10 VAPOR DE ÁGUA                               (kg/h)
11 NÃO CONDENSÁVEIS                        (kg/h)
12 FLUIDO VAPORIZ. OU CONDENS.    (kg/h)
13 VAPOR CONDENSADO                      (kg/h)
14 DENSIDADE DO LÍQUIDO 0,720 / 0,781 0,996 / 0,998
15 VISCOSIDADE ENT. E SAÍDA             ( cp ) 0,25 / 0,50 0,80 / 0,60
16 PESO MOLECULAR DO VAPOR
17 CALOR ESPECÍFICO DO LÍQUIDO  (kJ/kg.°C) 2,17 4,17
18 CALOR LATENTE                             (kJ/kg)
19 CONDUTIVIDADE TÉRMICA           ( W/m.°C) 0,12 / 0,13 0,58
20 TEMPERATURA ENTRADA             ( °C) 104 30
21 TEMPERATURA SAÍDA             ( °C) 38 38
22 PRESSÃO DE OPERAÇÃO       (bar man.) 6,0 4,0
23 No DE PASSES POR CASCO
24 VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO    ( m/s)
25 QUEDA DE PRESSÃO                     (bar) CALC:         PERM: 0,5 CALC:           PERM: 0,7
26 FATOR INCRUSTAÇÃO                  ( m 2.°C/ W)
27 CALOR TROCADO             (kW)                          2 004 MLDT (CORRIGIDA) ( °C)
28 RENDIMENTO – SERVIÇO  (                                     )                      LIMPO



29 DETALHES DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS

30 PRESSÃO DE PROJETO       (bar man.)

31 PRESSÃO DE TESTE            (bar man.)

32 TEMPERATURA DE PROJETO      ( °C)

33 TUBOS QUANT D.E. BWG COMP PASSO

34 CASCO D.E D.I. ESPESS.

35 TAMPO DO CASCO TAMPO DO CABEÇOTE FLUTUANTE

36 CARRETEL TAMPO DO CARRETEL

37 ESPELHO FIXO ESPELHO FLUTUANTE

38 CHICANAS TRANSVERSAIS PASSO TIPO ESPESS.

39 CHICANAS LONGITUDINAIS TIPO ESPESS.

40 SUPORTES DOS TUBOS ESPESS. No TIRANTES

41 JUNTAS DE VEDAÇÃO JUNTAS DE VEDAÇÃO SOBRESSALENTES

42 CONEXÕES DO CASCO - ENTRADA SAÍDA TIPO

43 CONEXÕES DO CARRETEL - ENTRADA SAÍDA TIPO

44 TOL. P/ CORROSÃO: LADO DO CASCO LADO DOS TUBOS

45 CÓDIGOS: ANEL DE TESTE

46 PESOS: CASCO FEIXE TUBULAR CHEIO D’ÁGUA

47 FABRICANTE:

48 DESENHOS DE CONJUNTO

OBSERVAÇÕES:

1) GARANTIA QUANTO AO DESEMPENHO DA UNIDADE É

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
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TEMPERATURAS DE OPERATEMPERATURAS DE OPERAÇÃÇÃOO

As temperaturas de operação dos fluidos de um trocador 
de calor são:

a) usualmente, determinadas pelas condições de 
processo.

b) em certos casos, o projetista deverá definir as 
temperaturas de operação.

Água salgada e água doce  ⇒ Temperaturas máximas recomendáveis, 50 a 
55 °C (120 a 130 °F), respectivamente.
Vazão de fluido refrigerante ⇒ definida em função da carga térmica do 
fluido de processo e das temperaturas de entrada e saída do fluido 
refrigerante.
Temperaturas de operação e características dos fluidos ⇒ materiais a serem 
utilizados na construção do trocador.



PROPRIEDADES FPROPRIEDADES FÍÍSICASSICAS
DOS FLUIDOSDOS FLUIDOS

•Viscosidade
•Condutividade térmica
•Calor específico
•Densidade ou massa específica



PERDAS DE CARGA ADMISSPERDAS DE CARGA ADMISSÍÍVEIS VEIS 
E VELOCIDADES DE CIRCULAE VELOCIDADES DE CIRCULAÇÃÇÃOO

•Velocidade alta ⇒ h alto ⇒ ∆p alto
•Velocidade baixa ⇒ h baixo ⇒ ∆p baixo

Perdas de carga recomendadas conforme o tipo de 
fluido:
•Para gases e vapores: 0,15 a 0,7 bar para pressões de 
operação intermediárias e altas
•Para gases e vapores operando em vácuo, ou pressões 
próximas da atmosfera: 0,02 a 0,15 bar
•Para líquidos: 0,7 a 1,7 bar



As velocidades mínimas e máximas são definidas tendo em 
vista evitar problemas de:
•deposição de sólidos ⇔ velocidades mínimas
•erosão e corrosão ⇔ velocidades máximas 

Velocidade recomendadas:Velocidade recomendadas:
•Para líquidos:

•velocidades máximas de 3 a 4,5 m/s
•velocidade mínima 0,9 m/s
•sendo normal a utilização de 1,5 a 1,8 m/s

•Para gases ou vapores as velocidades recomendadas 
são de 25 a 30 m/s



FATORES DE INCRUSTAFATORES DE INCRUSTAÇÃÇÃOO

São resistências adicionais à passagem do 
fluxo de calor.

Deposição de sujeiras ou lamas, 
polimerização dos próprios fluidos de trabalho, e 
outros depósitos.

Os valores tabelados pelo TEMA, asseguram 
em princípio o desempenho do trocador, durante 
um período de 1 ano a 1,5 anos.



Temperatura do fluido quente Até 115 °C 115 °C a 200 °C *

Temperatura da água 50 °C ou menos mais de 50 °C

Tipos de água
Velocidade da água (m/s) Velocidade da água (m/s)

3 e menor Maior que 3 3 e menor Maior que 3

Água do mar 0,0001 0,0001 0,00018 0,00018

Água salobra 0,00035 0,00018 0,00053 0,00035

Torre de resfriamento e tanque de nebulização 
artificial

Água tratada 0,00018 0,00018 0,00035 0,00035

Água sem tratamento 0,00053 0,00053 0,0001 0,0007

Água potável de cidade ou água de poço 0,00018 0,00018 0,00035 0,00035

Água de rio

Mínimo 0,00035 0,00018 0,00053 0,00035

Médio 0,00053 0,00035 0,0007 0,00053

Água lamacenta ou lodosa 0,00053 0,00035 0,0007 0,00053

Água dura (acima de 0,25 gramas/litro) 0,00053 0,00053 0,0001 0,0001

Água de resfriamento de motores 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018

Água destilada ou ciclo fechado de condensado 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Água tratada para alimentação de caldeira 0,00018 0,0001 0,00018 0,00018

Água da descarga de fundo de caldeiras 0,00035 0,00035 0,00035 0,00035
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⇒Resistências de depósito para fluido industriais

Óleos

Óleo combustível 0,0001

Óleo de transformador 0,00018

Óleo lubrificante 0,00018

Óleo de têmpera 0,0007

Óleo vegetal 0,00054

Gases e Vapores

Gás de coque de forno, gás de fábrica 0,0018

Gás de descarga de motores diesel 0,0018

Vapores orgânicos 0,0001

Vapor (mancal isento de óleo) 0,0001

Vapor exausto (mancais com óleo) 0,00018

Vapor de fluido refrigerante (isento de óleo) 0,00035

Ar comprimido 0,00035

Fluidos térmicos industriais (orgânicos) 0,00018



Líquidos

Fluidos refrigerantes 0,00018

Fluido hidráulico 0,00018

Fluidos térmicos industriais (orgânicos) 0,00018

Salmoura 0,00018

Resistências de depósito para processo de gasolina e gás natural 
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⇒
Gases e vapores

Gás natural 0,00018

Produtos do topo 0,00018

Líquidos

Óleo pobre 0,00035

Óleo rico 0,00018

Gasolina natural & Gás liquefeito de petróleo 0,00018
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De uma maneira geral, deve-se considerar no projeto de 
um trocador de calor que:

•A incrustação é normalmente suave a temperaturas 
abaixo de 120 °C (250 °F).

•A vaporização num trocador de calor pode causar 
severa incrustação, devido a concentração das sujeiras 
no líquido.

•Altas velocidades tendem a diminuir a incrustação.

•A incrustação é mais severa, quando se aquece 
hidrocarbonetos do que quando eles são resfriados.



LOCALOCAÇÃÇÃO DOS FLUIDOSO DOS FLUIDOS
NO TROCADORNO TROCADOR

Levando em conta fatores econômicos e a facilidade de 
manutenção e limpeza, o fluido com a característica em 
posição mais alta na lista seguinte é geralmente, locado 
dentro dos tubos:

•água de resfriamento.
•fluidos corrosivos, ou fluidos que possam provocar 
depósitos e incrustações.
•o fluido menos viscoso.
•o fluido operando à temperatura e pressão mais 
elevadas.



•o fluido com menor vazão.
•vapores de água condensando; no entanto, para outros 
vapores, dá-se preferência à sua circulação pelo casco.
•se a diferença entre as temperaturas de entrada e saída 
de um fluido for muito elevada (maior que 150 °C), este 
fluido usualmente circulará pelo casco, se houver mais 
que um passe no lado dos tubos. Este procedimento 
minimizará os problemas de construção, causados por 
expansão térmica.

Uma folha de dados deve ser preenchida com as 
condições de processo para o trocador. 



DEFINIDEFINIÇÕÇÕES PRELIMINARESES PRELIMINARES

Uma vez definidas as condições de processo a que serão 
submetidos os trocadores, seu dimensionamento se 
resume na determinação do menor trocador que satisfaça 
a carga térmica exigida pelas condições de processo, 
atendendo às limitações de perdas de carga admissíveis.



TIPOS CONSTRUTIVOS PARA TIPOS CONSTRUTIVOS PARA 
TROCADORES CASCO E TUBOTROCADORES CASCO E TUBO

Para a identificação do arranjo mecânico de um 
trocador utilizam-se três letras padronizados pelo TEMA, 
correspondendo aos tipos construtivos para as partes 
dianteira, intermediária e traseira dos trocadores.

•cabeçote estacionário: letras de A a D,
•casco: letras de E a K
•cabeçote traseiro: letras de L a W





CabeCabeççote Estacionote Estacionáário:rio:
Tipo A

Neste tipo tanto o carretel como sua 
flange são removíveis.

Este tipo pode ser utilizado em 
projetos de trocadores com:

espelhos fixos
tubos em U
feixe de tubos removível

Este é o tipo de cabeçote mais 
utilizado permitindo a limpeza dos tubos 
sem a necessidade da remoção das 
tubulaçoes conectadas ao trocador



Tipo B
Este tipo de cabeçote com fundo abaulado, é usado 

para projeto de trocadores com:
espelho fixo
tubos em U
feixe removível.

Neste caso, a menos que se utilize 
limpeza química dos tubos, há
necessidade de se retirar todo o 
cabeçote desconectando-o das 
tubulações externas.



Tipo C
Este tipo de cabeçote com flange de 

abertura removível é integral com o 
espelho do trocador.

Pode ser utilizado em trocadores 
com:

tubos em U
feixe removível

Este tipo não é normalmente 
encontrado devido a dificuldades de 
manutenção.

Neste tipo, o carretel é integral com 
o casco e é utilizado para trocadores 
com espelhos fixos.



Tipo D

Este é um tipo especial de carretel usado para 
pressões de projeto da ordem de 70 bar.

Neste caso o carretel e o espelho são integrais e de 
construção forjada.



CabeCabeççote Traseiroote Traseiro
A escolha do tipo de cabeçote traseiro define o tipo de 
feixe tubular de um trocador.

Tipo L

É de construção similar 
ao cabeçote tipo A e 
usado para trocadores 
com espelho fixo.



Tipo M

É de construção similar ao 
cabeçote tipo B, é usado para 
trocadores com espelho fixo.

Tipo N

É de construção similar ao 
cabeçote tipo C é usado para 
trocadores com espelho fixo.



Tipo P
É o tipo cabeçote flutuante com caixa de  gaxetas 

externa.
A caixa de gaxetas sela o fluido do lado do casco 

enquanto permite que o cabeçote flutuante se mova 
para frente e para traz.

Como a caixa de gaxetas está em contato somente 
com o fluido do casco, não há possibilidade de 
vazamento e mistura com o fluido do lado dos tubos.



Tipo S
É o tipo cabeçote flutuante com anel bipartido ("Split 

Ring").
É construido com um espelho flutuante entre um anel 

bipartido e a tampa do espelho, possibilitando ao espelho 
movimento em relação ao trocador.

Dos trocadores com espelhos flutuantes o tipo S é o 
mais utilizado.



Tipo T

O tipo "pull through" é
construido com o espelho 
aparafusado diretamente à
tampa do espelho.

Tipo U

Define que o feixe 
tubular é construido com 
tubos em U.



Tipo W
Este tipo emprega uma junta em forma de anel ao 

redor do espelho para selar os dois fluidos quando o 
espelho flutuante se move para frente e para traz.

Este tipo não é normalmente utilizado, devido a 
possibilidade de vazamento na junta, e

nunca deve ser usado para trocadores operando com 
hidrocarbonetos ou fluidos tóxicos.



CascoCasco

Tipo E
Com um passe no lado do casco

Tipo F
Com dois passes no lado do casco, com uma chicana 

longitudinal



Tipo G

Fluxo dividido

Tipo H

Fluxo duplamente dividido

Tipo J

Fluxo de entrada ou de 
saída dividido



Tipo K

Refervedor tipo caldeira

Tipo X

Fluxo cruzado



ESCOLHA DO TIPO ESCOLHA DO TIPO 
CONSTRUTIVOCONSTRUTIVO

•Tipos de Feixe Tubular

•Trocadores tipo espelho fixo cabeçote traseiro 
tipo L, M ou N.

•Trocadores com cabeçote flutuante
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