
CAPÍTULO 5 

 

PROJETO TERMO-HIDRÁULICO DE TROCADORES DE 
CALOR TIPO CASCO E TUBOS 

 

Este capítulo é uma introdução ao tema do projeto termo-hidráulico de trocadores de 
calor, tratando das opções e decisões que devem ser tomadas a cada etapa do projeto. As 
informações se restringem a trocadores do tipo casco e tubo, sem mudança de fase, que 
constituem a grande maioria dos trocadoras utilizados industrialmente e. para os quais, há 
uma maior quantidade de dados disponíveis. 

Inicialmente são fornecidas informações relativas as condições de projeto a que estará 
submetido o trocador e na seqüência é desenvolvido o dimensionamento da unidade, 
incluindo os balanços térmico e de massa, e perda de carga. 

 

5.1 PROJETO TÉRMICO – CONDIÇÕES DE PROCESSO 
Embora os equipamentos de troca térmica possam as vezes serem adquiridos de 

acordo com os padrões de fabricantes, a grande maioria dos trocadores, principalmente 
aqueles utilizados em indústrias de processo, são especificamente projetados e construídos 
tendo em vista o tipo de serviço a que se destinam. 

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, durante toda a 
sua vida útil. 

 Os trocadores de calor são geralmente designados pelo tipo de serviço a que se 
propõem. Dois trocadores de mesmo tipo construtivo podem receber diferentes designações. 
O ponto de referência para a designação é sempre o fluido principal, ou seja, aquele fluido 
para o qual se reservou uma posição de destaque dentro do processo global. Assim, temos os 
condensadores, resfriadores, aquecedores, evaporadores, vaporizadores e geradores de vapor. 

Os Condensadores são trocadores nos quais um vapor de processo é, total ou 
parcialmente, convertido à fase líquida. Normalmente o agente condensante utilizado é água 
de resfriamento. 

 Os Resfriadores/Aquecedores são trocadores de calor em que um fluido de processo 
é resfriado/aquecido sem mudança de fase, utilizando normalmente como agente 
resfriador/aquecedor água, ar ou vapor d'água. 

Os Evaporadores são trocadores designados com o fim principal de concentrar 
soluções aquosas através da evaporação de uma parcela da água da solução. 

 Os Vaporizadores são trocadores com a finalidade principal de converter líquidos em 
vapores. Como tipos especiais de vaporizadores existem os refervedores que se constituem na 
principal fonte de suprimento de calor de vaporização para a maioria das torres de destilação, 
e as caldeiras de recuperação. 

 Os Refervedores tendo em vista as condições de processo, podem atuar como 
vaporizadores totais ou parciais. No primeiro caso o fluido do fundo da torre passa através do 
refervedor, é totalmente vaporizado e retorna à torre. Neste caso o equipamento é chamado de 



Equipamentos de Troca Térmica - 96 

refervedor tipo caldeira. No caso de vaporização parcial, retorna à torre uma mistura 
liquido+vapor. Se o retorno se dá devido a diferença de densidades entre o fluido do fundo da 
torre e a mistura líquido+vapor, o equipamento é chamado refervedor tipo termosifão. Se o 
retorno à torre é feito através de bombeamento, o equipamento será designado como 
refervedor de circulação forçada. 

As caldeiras de recuperação tem, geralmente, a finalidade de aproveitar excedentes de 
energia térmica, disponíveis em correntes gasosas, geradas no processo. Tal como os 
refervedores podem ser do tipo caldeira, termosifão ou de circulação forçada. 

Normalmente, o projeto térmico de um trocador de calor inicia com o preenchimento 
preliminar de uma folha de dados, mostrada na Figura 5.l, 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. 

A seguir são discutidos os itens integrantes de uma folha de dados, relacionados com 
as condições de processo do trocador de calor. 

 

5.1.1 TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO 
 As temperaturas de operação dos fluidos de um trocador de calor são, usualmente, 
determinadas pelas condições de processo. Entretanto, em certos casos, o projetista do 
trocador é quem deverá definir as temperaturas de operação. 

 No caso do fluido principal, ou seja, o fluido de processo propriamente dito, as 
condições de vazão e temperaturas de entrada e saída são perfeitamente definidas pelo 
processo. As condições de operação do outro fluido dependerão de vários fatores. Por. 
exemplo, no caso de resfriadores utilizando água como fluido refrigerante, a temperatura de 
entrada da água dependerá de sua disponibilidade, podendo ser proveniente de fontes naturais, 
ou de torres de resfriamento. Para a temperatura de saída da água, existem certos limites 
ligados, por exemplo, a problemas de corrosão nos materiais utilizados nos trocadores, ou 
mesmo pela capacidade instalada das torres de resfriamento, não permitindo temperatura 
elevada na saída da água. 

 Para a água salgada e água doce costuma-se adotar como temperaturas máximas 
recomendáveis, 50 a 55 °C (120 a 130 °F), respectivamente. 

 Assim, como exemplo, pode-se ter casos em que a quantidade de fluido refrigerante 
que circula num trocador é definida em função da carga térmica do fluido de processo e das 
temperaturas de entrada e saída do fluido refrigerante. 

Deve-se ter sempre em mente que das temperaturas de operação e das características 
dos fluidos, dependerá a escolha dos materiais a serem utilizados na construção do trocador. 

 

5.1.2 PROPRIEDADES FÍSICAS DOS FLUIDOS 

O conhecimento das propriedades físicas do s fluidos em escoamento pelo trocador de 
calor é muito importante para o projeto termo-hidráulico do equipamento. 

As propriedades físicas mais importantes, as vezes difíceis de serem encontradas, são a 
viscosidade e condutividade térmica. As outras propriedades necessárias, calor específico e 
densidade, são mais conhecidas e oferecem maior confiabilidade. 
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FOLHA DE DADOS – TROCADOR DE CALOR    

CLIENTE: OPERAÇÃO No DO DOCUMENTO REV 

UNIDADE:                                   Figura 5.1 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   
7 QUANTIDADE TOTAL FLUIDO  ENT (kg/h)   
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   
15 VISCOSIDADE ENT. E SAÍDA             ( cp )   
16 PESO MOLECULAR DO VAPOR   
17 CALOR ESPECÍFICO DO LÍQUIDO  (kJ/kg.°C)   
18 CALOR LATENTE                             (kJ/kg)   
19 CONDUTIVIDADE TÉRMICA           ( W/m.°C)   
20 TEMPERATURA ENTRADA             ( °C)   
21 TEMPERATURA SAÍDA             ( °C)   
22 PRESSÃO DE OPERAÇÃO       (bar man.)   
23 No DE PASSES POR CASCO   
24 VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO    ( m/s)   
25 QUEDA DE PRESSÃO                     (bar) CALC:           PERM: CALC:           PERM: 
26 FATOR INCRUSTAÇÃO                  ( m 2.°C/ W)   
27 CALOR TROCADO             (kW)                                                              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 
  
ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DA REQUISIÇÃO 

 

REV DATA POR VER APROV DESCRIÇÃO REV DATA POR VER APROV DESCRIÇÃO 
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Sempre que possível, deve-se procurar conhecer as propriedades dentro da faixa de 
temperaturas que englobe as temperaturas de operação dos fluidos, pois no cálculo térmico 
dos trocadores, utilizam-se os valores das propriedades físicas nas temperaturas médias dos 
fluidos em circulação. 

 

5.1.3 PERDAS DE CARGA ADMISSÍVEIS E VELOCIDADES DE CIRCULAÇÃO 
 O trocador de calor como parte integrante de um sistema participa, obviamente no 
balanço econômico da planta. Do ponto de vista térmico seria conveniente o uso de 
velocidades elevadas de circulação dos fluidos no trocador, com o conseqüente aumento do 
coeficiente global de transmissão de calor e, portanto, uma diminuição da área necessária de 
troca térmica, o que significaria trocadores de dimensões menores. Entretanto, altas 
velocidades implicam em grandes perdas de carga, o que significa elevados investimentos em 
bombas e compressores para o sistema. Deve-se aproveitar ao máximo as perda de carga 
disponíveis, visando diminuir o custo do trocador pela diminuição de suas dimensões. 

 As perdas de carga normalmente recomendadas variam conforme o tipo de fluido: 

• Para gases e vapores costuma-se adotar valores entre 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 
costuma-se adotar valores entre 0,02 a 0,15 bar. 

• Para líquidos os valores admissíveis são mais elevados, variando entre 0,7 a 1,7 bar. 

 Paralelamente às perdas de carga, as velocidades de circulação também tem seus 
limites. 

 As velocidades mínimas são definidas tendo em vista evitar problemas de deposição 
de sólidos que possam ocorrer nos fluidos de trabalho. As velocidades máximas são definidas 
tendo em vista minimizar os problemas de erosão e corrosão. Para líquidos costuma-se adotar 
velocidades máximas de 3 a 4,5 m/s, e para 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 bem maiores, sendo normais a 
utilização de velocidades de 25 a 30 m/s. 

 

5.1.4 FATORES DE INCRUSTAÇÃO 

Os fatores de incrustação levam em conta resistências adicionais à passagem do fluxo 
de calor de um fluido para outro, sendo formadas por deposição de sujeiras ou lamas, 
polimerização dos próprios fluidos de trabalho, e outros depósitos, tanto na parede interna 
como na parede externa dos tubos do trocador de calor, em regime normal de serviço. Os 
valores utilizados para fatores de incrustação no projeto de um trocador devem representar a 
resistência térmica esperada durante a operação normal do trocador de calor, que permitem 
um razoável tempo de serviço entre uma limpeza e outra.O código TEMA apresenta valores 
para os fatores de incrustação de vários tipos de fluidos (Tabela 5.1). Os valores tabelados 
pelo TEMA, asseguram em princípio o desempenho do trocador, isto é, a carga térmica para a 
qual foi projetado durante um período de 1 ano a 1,5 anos. Entretanto as tabelas são apenas 
indicativas e, na existência de dados específicos que permitam melhor avaliação dos fatores 
de incrustação, estes devem ser utilizados. 
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A importância real dos fatores de incrustação depende do valor do coeficiente global 
de troca térmica para o trocador limpo Ul. Quanto maior este coeficiente mais importante será 
o efeito do fator de incrustação. 

Tabela 5.1- Resistências de depósito 
Resistências de depósito para água                   W

CmR
o

d
.2

⇒  

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

Temperatura da água 50 °C ou menos mais de 50 °C 
Velocidade da água (m/s) Velocidade da água (m/s)  

Tipos de água 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 
*Avaliações nas colunas 3 e 4 estão baseadas em uma temperatura média do fluido quente entre 115 °C a 200 
°C. Se a temperatura média do fluido quente for maior que 200 °C e o fluido frio é conhecido, esta avaliação 
deve ser modificada adequadamente. 

Resistências de depósito para fluido industriais      W
CmR

o

d
.2

⇒  

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 
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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 substância química W

CmR
o

d
.2

⇒  

Gases e vapores 

Gás ácido 0,00018 

Vapores de solventes 0,00018 

Produtos do topo estáveis 0,00018 

Líquidos 

Produtos do fundo 0,00018 

Soluções cáusticas 0,00035 

Óleos vegetais 0,00053 

 

Resistências de depósito para processo de gasolina e gás natural W
CmR

o

d
.2

⇒  

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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Resistências de depósito para processo em refinaria de petróleo W
CmR

o

d
.2

⇒  

Óleo cru & Unidades de vácuo - Gases e vapores 

Torre atmosférica – vapores do topo 0,00018 

Naftas leves 0,00018 

Torre a vácuo – vapores do topo 0,00035 

Óleo cru & Unidades de vácuo – Líquidos                           W
CmR

o

d
.2

⇒  

0 a 99 °C 100 a 150 °C 

Velocidade (m/s) Velocidade (m/s) 

 

Menor que 
0,6 

0,6 a 1,2 Maior que 
1,2 

Menor que 
0,6 

0,6 a 1,2 Maior que 
1,2 

Seco 0,00053 0,00035 0,00035 0,00053 0,00035 0,00035 

Salgado* 0,00053 0,00035 0,00035 0,0001 0,0007 0,0007 
*Refere-se a um óleo bruto úmido – qualquer óleo bruto que não tenha sido desidratado 

 

150 a 259 °C Acima de 260 °C 

Velocidade (m/s) Velocidade (m/s) 

 

Menor que 
0,6 

0,6 a 1,2 Maior que 
1,2 

Menor que 
0,6 

0,6 a 1,2 Maior que 
1,2 

Seco 0,0007 0,00053 0,00035 0,0001 0,0007 0,00053 

Salgado 0,001 0,0001 0,0007 0,00123 0,001 0,0001 

 

Gasolina 0,00018 

Nafta e destilados leves 0,00018 

Querosene 0,00018 

Óleo leve 0,00035 

Óleo pesado 0,00053 

Óleo combustível 0,0001 

Asfalto e resíduo 0,0018 
 
Destilação sob pressão (cracking)                                         W

CmR
o

d
.2

⇒  

Vapores do topo 0,00035 

Óleo leve 0,00035 

Óleo pesado 0,00053 

Óleo diesel leve 0,00053 

Óleo diesel pesado 0,0007 
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Óleo (pasta semifluida do fundo) (1,4 m/s mínimo) 0,00053 

Produtos líquidos leves 0,00035 

 

Destilação catalítica, hidrocracking e hidrodesulforização W
CmR

o

d
.2

⇒  

Carga 0,00035 

Descarga 0,00018 

Carga e Descarga 0,00035 

Gás de reciculação 0,00018 

Hidrodesulforização (carga e descarga) 0,00035 

Vapores do topo 0,00018 

Produto líquido acima de 50°A.P.I. 0,00018 

Produto líquido entre 30° e 50°A.P.I. 0,00035 

Produtos leves do final do processo                                      W
CmR

o

d
.2

⇒  

Vapores e gases do topo 0,00018 

Produtos líquidos 0,00018 

Óleos 0,00035 

Fluxo ácido 0,00035 

Recirculação 0,00053 

Alimentação 0,00053 

 

A Figura 5.2 mostra o efeito dos fatores de incrustação sobre o valor do coeficiente 
global de projeto para um dado valor do coeficiente global limpo. Nota-se que para grandes 
valores de Ulimpo aumenta a influência do fator de incrustação. Para estes casos deve-se 
verificar mais cuidadosamente os valores do fator de incrustação, sob pena de se superestimar 
a área necessária de troca térmica para o equipamento. 

 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. 
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Figura 5.2 – Efeito da resistência de depósito no coeficiente gl

 

5.1.5 LOCAÇÃO DOS FLUIDOS NO TROCADOR 
Após o conhecimento das condições de processo do trocado

consiste na locação dos fluidos no casco ou nos tubos, dependendo 

 Levando em conta fatores econômicos e a facilidade de 
fluido com a característica em posição mais alta na lista seguinte é
dos tubos: 

• água de resfriamento. 

• fluidos corrosivos, ou fluidos que possam provocar depósito

• 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 vapo
circulação pelo casco. 

• se a diferença entre as temperaturas de entrada e saída de u
(maior que 150 °C), este fluido usualmente circulará pelo 
um passe no lado dos tubos. Este procedimento mini
construção, causados por expansão térmica. 

5.1.6 FOLHA DE DADOS - CONDIÇÕES DE PROCESSO 
 A Figura 5.3 mostra uma folha de dados preenchida com
para um trocador de calor cujo objetivo é resfriar uma certa vazão
resfriamento.  
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FOLHA DE DADOS – TROCADOR DE CALOR    

CLIENTE: OPERAÇÃO No DO DOCUMENTO REV 

UNIDADE:                                   Figura 5.3 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 
  
ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DA REQUISIÇÃO 

 

REV DATA POR VER APROV DESCRIÇÃO REV DATA POR VER APROV DESCRIÇÃO 
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5.2 PROJETO TÉRMICO - DEFINIÇÕES 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. 

 Para isto, o engenheiro tem sob seu controle uma série de opções e alternativas. 

 Apesar do código TEMA conter, basicamente recomendações e exigências para o 
projeto mecânico de trocadores de calor casco e tubo, várias destas recomendações e 
exigências influem diretamente no projeto térmico dos trocadores. 

 

5.2.1 TIPOS CONSTRUTIVOS PARA TROCADORES 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. Assim temos da Figura 5.4: 

cabeçote estacionário: letras de A a D, 

casco:    letras de E a X 

cabeçote traseiro:  letras de L a W 

 

5.2.1.1 Cabeçote Estacionário: 
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 ou feixe de tubos removível. Este é 
o tipo de cabeçote mais utilizado permitindo a limpeza dos tubos sem a necessidade da 
remoção das tubulações conectadas ao trocador 

 

Tipo B 

Este.tipo de cabeçote com fundo abaulado, é usado para projeto de trocadores com 
espelho fixo, tubos em U ou 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. Embora possa ser utilizado em trocadores com tubos em U ou com feixe removível, 
este tipo não é normalmente encontrado devido a dificuldades de manutenção. 

 

Tipo N 

Neste tipo, o carretel é integral com o casco e é utilizado para trocadores com espelhos 
fixos. 
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Figura 5.4 – Designação do TEMA para trocadores de calor. 
(de Perry, 1980) 

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. 

 

5.2.1.2 Cabeçote Traseiro 
A escolha do tipo de cabeçote traseiro define o tipo de feixe tubular de um trocador. 

 

Tipo L 
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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 construído 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 construído com o espelho aparafusado diretamente a tampa do 
espelho. 

 

Tipo U 

 Define que o feixe tubular é construído 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. 

 

5.2.1.3 Casco 
Tipo E 

 Com um passe no lado do casco 

 

Tipo F 

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

 Fluxo bipartido 

 

Tipo H 

 Fluxo duplamente bipartido 

 

Tipo J 

 Fluxo dividido 

 

Tipo K 

 Refervedor tipo caldeira 

 

Tipo X 

 Fluxo cruzado 

 

5.2.2 ESCOLHA DO TIPO CONSTRUTIVO 

 

5.2.2.1 Tipos de Feixe Tubular 
5.2.2.1.1 Trocadores tipo espelho fixo cabeçote traseiro tipo L, M ou N. 

 Os trocadores de espelho fixo tem os dois espelhos ligados diretamente ao casco do 
trocador e são os tipos mais econômicos, desde que atendidos alguns requisitos básicos. 
Tendo em vista que os fluidos do casco e dos tubos de um trocador operam a temperaturas 
diferentes e que as vezes casco e tubos são fabricados a partir de diferentes materiais, haverá 
diferenças nas expansões térmicas no casco e nos tubos. 

Em alguns casos esta diferença de expansões térmicas é tão pequena que está 
perfeitamente dentro dos limites de tensões admitidas para os materiais de construção 
envolvidos. 

De uma maneira geral pode-se escolher um trocador de espelho fixo quando a 
diferença entre a temperatura média no metal dos tubos e a temperatura média no metal do  
casco for menor do que 10°C (50 °F). Este valor é indicativo, podendo variar dependendo dos 
materiais empregados na construção. 

 Obviamente, esta verificação dependerá do calculo térmico do trocador. Em alguns 
cacos é possível ter-se uma indicação preliminar quanto à adequação do trocador tipo espelho 
fixo para um determinado serviço. Para isto, basta analisar os fluidos de operação e suas 
características de troca térmica. Sempre que o coeficiente de película de um dos fluidos for 
sensivelmente maior ou sensivelmente menor que o coeficiente de película do outro há 
grandes possibilidades do trocador tipo espelho fixo ser utilizado (Tabela 5.2). 

 Se entretanto, a diferença de temperaturas acima definida superar os 50 °F, 
providências  deverão ser tomadas para compensar as diferentes expansões térmicas. Uma das 
soluções encontradas para contornar o problema da expansão térmica em trocadores com 
espelhos fixos é a incorporação ao casco do trocador de uma junta de expansão  (Figura5.4) 
que permite a este contrair ou expandir-se longitudinalmente de acordo com a solicitação. 
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Outras soluções que podem ser adotadas são: utilização de trocadores com tubos em U, ou 
trocadores com espelho flutuante. 

 
Figura 5.5 – Trocador com junta de expansão no casco. 

(de Perry, 1980) 

 

Outros fatores importantes a serem considerados na escolha de um trocador tipo 
espelho fixo estão relacionados com as características de incrustação e corrosividade dos 
fluidos de operação. 

Devido a problemas de manutenção, deve-se evitar a utilização de trocadores de calor 
com espelhos fixos, quando existem dúvidas quanto à ocorrência de corrosão dos materiais 
selecionados, pelos fluidos de serviço. 

 Este tipo de trocador pode ser considerado quando o fluido do casco é limpo, isto é, 
não forma depósitos, ou quando há disponibilidade e conveniência de se proceder a limpeza 
através de produtos químicos. 

Tabela 5.2- Coeficientes de película 

 Lado do casco Lado dos tubos 

LÍQUIDOS   

Óleos, 20°API   

Temperatura média 100 °C 230 – 280 85 – 140 

Temperatura média 150 °C 400 - 500 100 – 200 

Temperatura média 200 °C 450 - 550 350 – 450 

Óleos, 30°API   

Temperatura média 65 °C 400 - 500 100 – 200 

Temperatura média 100 °C 450 - 550 300 – 350 

Temperatura média 150 °C 620 - 750 550 – 650 

Temperatura média 200 °C 750 - 900 700 – 800 

Óleos, 40°API   

Temperatura média 65 °C 450 - 550 300 – 350 

Temperatura média 100 °C 700 - 800 650 – 750 
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Temperatura média 150 °C 850 - 950 800 – 900 

Temperatura média 200 °C 1000 - 1100 1000 – 1100 

Óleos pesados 8 a 14°API   

Temperatura média 150 °C 110 - 170 60 – 110 

Temperatura média 200 °C 220 – 300 110 – 170 

 

Óleo diesel 650 - 750 550 – 650 

Querosene 800 - 900 800 – 850 

Nafta pesada 800 - 900 750 – 800 

Nafta leve 1000 1000 

Gasolina 1100 1100 

Hidrocarbonetos leves 1400 1400 

Álcoois e solventes orgânicos 1100 1100 

Água, Amônia 4000 4000 

Salmoura, 75% água 2800 2800 

VAPORES Lado do casco ou dos tubos 

 0,7 bar 3,5 bar 7 bar 20 bar 35bar 

Hidrocarbonetos leves 140 340 570 950 1100 

Hidrocarbonetos médios e solventes 
orgânicos 

140 400 600 100 1250 

Vapores inorgânicos leves 80 170 340 570 700 

Ar 75 140 290 500 570 

Amônia 80 170 300 550 650 

Vapor de água 85 170 290 500 750 

Hidrogênio 100% 230 600 1100 2000 2400 

Hidrogênio 75% (vol) 200 450 850 1600 2000 

Hidrogênio 50% (vol) 170 400 750 1400 1750 

Hidrogênio 25% (vol) 140 300 600 1000 1500 

VAPORES CONDENSANDO Lado do casco ou dos tubos 

Vapor de água 8500 

Vapor de água, 10%  não condensáveis 3400 

Vapor de água, 25%  não condensáveis 2300 

Vapor de água, 40%  não condensáveis 1250 

Hidrocarbonetos leves puros 1400 – 1700 

Mistura de hidrocarbonetos leves 1000 – 1400 
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Gasolina 850 – 1250 

Mistura gasolina vapor de água 1100 

Hidrocarbonetos médios 570 

Hidrocarbonetos médios com vapor de 
água 

700 

Solventes orgânicos puros 1400 

Amônia 3400 

 

LÍQUIDOS EM EBULIÇÃO Lado do casco ou dos tubos 

Água 8500 

Soluções de água, 50% água ou mais 3400 

Hidrocarbonetos leves 1700 

Hidrocarbonetos médios 1100 

Freon 2200 

Amônia 4000 

Propano 2300 

Butano 2300 

Aminas, Álcoois 1700 

Glicóis 1100 

Benzeno, Tolueno 1100 

 

 
5.2.2.1.2 Trocadores com tubos em U 

Quando um trocador de espelho fixo exigir para um determinado serviço a utilização 
de junta de expansão, pode ser mais econômico substituí-lo por um trocador com tubos em U. 

 Estes trocadores são relativamente simples, constituindo-se de apenas um espelho, não 
necessitando de junta de expansão, pois permite aos tubos expandirem-se individualmente, 
como mostra a Figura 5.6. O feixe tubular embora seja totalmente removível do casco, 
apresenta o inconveniente de não permitir a substituição individual dos tubos, a não ser para 
os tubos externos ao feixe. As paredes externas dos tubos para este tipo de trocador podem ser 
facilmente limpas mecanicamente, mas com certa dificuldade nas partes curvas dos tubos. Isto 
não apresenta grandes problemas, tendo em vista que a área de troca térmica dos 
equipamentos com tubos em U considera somente a porção reta dos tubos. 

 Não se aconselha a utilização de trocador com feixe tubular em U quando o fator de 
incrustação no lado dos tubos exceder o valor W

Cm o.00036,
2

0  , devido aos problemas de 

manutenção e limpeza que podem advir. Para fatores de incrustação menores pode-se utilizar 
tubos em U devido a possibilidade de limpeza por meios mecânicos, utilizando-se mandril de 
limpeza tipo flexível. 
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Figura 5.6 – Trocador com tubos em U. 

(de Perry, 1980) 

 
5.2.2.1.3 Trocadores com cabeçote flutuante 

 Para os trocadores com cabeçotes flutuantes considerar-se-á somente aqueles 
designados pelas letras T e S, já que nos tipos P e W as gaxetas tem a tendência de apresentar 
vazamentos, permitindo aos fluidos escaparem para a atmosfera. Este dois últimos tipos não 
devem nunca ser utilizados para hidrocarbonetos ou fluidos  tóxicos. 

 

CABEÇOTE FLUTUANTE “PULL THROUGH" - TIPO T 

 O tipo "PULL THROUGH" possui um espelho fixo no carretel e um espelho flutuante 
ligado a um tampo na parte traseira, como mostra a Figura 5.7. O feixe tubular é facilmente 
removido do casco, desmontando-se somente o carretel do cabeçote estacionário, já que o 
casco e a tampa do casco são de mesmo diâmetro. Como deve ser reservado espaço suficiente 
na periferia do espelho flutuante para acomodar as porcas dos parafusos de fixação, o 
diâmetro do casco, neste tipo de trocador, para um mesmo número de tubos será sempre maior 
que o utilizado num permutador tipo S, ou seja, cabeçote flutuante com anel bipartido. Isto 
implica em uma grande folga entre o diâmetro envolvendo o feixe tubular e o diâmetro do 
casco, prejudicando o desempenho térmico do trocador, e requerendo o uso de fitas de 
selagem. 

 
Figura 5.7 – Trocador com cabeçote flutuante tipo T. 

(de Perry, 1980) 

 

CABEÇOTE FLUTUANTE COM ANEL BIPARTIDO - TIPO S 

 Este tipo possui um espelho fixo no carretel e um espelho flutuante colocado entre um 
anel bipartido e uma tampa na parte traseira. O cabeçote flutuante é livre para se mover dentro 
da tampa do casco, que possui um diâmetro maior que aquele do casco, podendo assim 
absorver os deslocamentos devido a expansão térmica (Figura 5.8). Para a remoção do feixe 
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tubular do casco, devem ser removidos tanto o carretel como a tampa do casco e o anel 
bipartido. Este tipo de construção permite que os tubos estejam bem próximos da parede 
interna do casco, o que se traduz numa maior eficiência térmica do trocador. 

 
Figura 5.8 – Trocador com cabeçote flutuante tipo S. 

(de Perry, 1980) 

 

 A utilização de trocadores de calor com cabeçote flutuante com anel bipartido não é 
recomendável quando a pressão de projeto do lado dos tubos é elevada (acima de 40 bar = 
600 psi), devido à possibilidade de vazamentos nas juntas do cabeçote flutuante. Em termos 
de custo, o tipo cabeçote flutuante com anel bipartido é normalmente mais barato que o tipo T 
(pull through) quando se necessita utilizar materiais especiais para o espelho fixo, chicanas e 
cabeçote flutuante. 

Do ponto de vista de manutenção o tipo T é mais vantajoso já que o feixe tubular pode 
ser removido sem que seja removida a tampa do casco. 

 

5.2.2.2 Tipos de Casco 
5.2.2.2.1 Casco com passe único – Tipo TEMA E. 

O casco com passe único é o tipo de construção mais utilizado em trocadores de calor. 
Os bocais de entrada e saída do casco são localizados em extremidades opostas, podendo ser 
locados de um mesmo lado ou em lados opostos do casco dependendo do número de chicanas. 

 
5.2.2.2.2 Casco com dois passes – Tipo TEMA F. 

 Trocadores com dois passes no lado do casco utilizam uma chicana longitudinal e sua 
utilização tem certas limitações. Com o objetivo de se evitar espessura excessiva da chicana 
longitudinal, este tipo não é normalmente utilizado quando a perda de carga no casco é 
elevada, isto é, acima de 0,7 bar. Também deve ser evitada sua utilização quando a diferença 
entre as temperaturas de entrada e saída do casco exceder cerca de l80 °C, para evitar uma 
excessiva perda de calor do fluido de um dos passes para o outro através da chicana 
longitudinal, bem como evitar tensões térmicas na chicana, casco e espelho. A escolha entre 
um casco tipo E e outro tipo F depende das temperaturas iniciais e terminais dos fluidos de 
serviço, o que será visto no projeto térmico do trocador. Quando a escolha do tipo de casco, 
recai sobre o tipo F, devido a problemas construtivos inerentes a ele, geralmente opta-se pela 
utilização de dois cascos tipo E em série. 

 



Equipamentos de Troca Térmica - 114 

5.2.2.2.3 Casco com fluxo bipartido – Tipo TEMA G. 

 No trocador tipo G, o fluxo do casco é dividido em dois na sua parte intermediária e 
cada metade atua como se fosse um casco tipo F. ou seja, casco com dois passes e chicana 
longitudinal. 

 
5.2.2.2.4 Casco com fluxo duplamente bipartido – Tipo TEMA H. 

 No casco tipo H, existem duas entradas e duas saídas para o fluxo e cada metade do 
trocador opera como um casco tipo G. 

 
5.2.2.2.5 Casco com fluxo dividido – Tipo TEMA J. 

 Um casco com fluxo dividido tem um bocal de entrada central e dois bocais de saída 
ou vice-versa. Neste tipo, no centro do bocal de entrada é colocada uma chicana que divide o 
fluxo total em dois iguais. O número total de chicanas para este tipo, é sempre impar, com 
cada uma das metades do casco tendo número par de chicanas. 

 Este tipo de casco, representa uma opção ao Tipo E, quando a perda de carga no lado 
do casco exigir a adoção de cascos tipo E em paralelo, tendo em vista que através de cada 
metade do casco estará circulando metade do fluxo total. 

 
5.2.2.2.6 Casco tipo chaleira – Tipo TEMA K. 

 O casco tipo chaleira, é utilizado somente para refervedores (reboilers) com 
vaporização total, ou em evaporadores de planta de potência, que utilizam o calor do vapor 
exausto das turbinas para produzir água pura por destilação. Os feixes tubulares usados com o 
casco tipo chaleira podem ser tubos em U, cabeçotes flutuantes ou com espelhos fixos. 

 
5.2.2.2.7 Casco com fluxo cruzado – Tipo TEMA X. 

 O trocador de calor com casco tipo X, embora não seja normalmente utilizado, 
representa uma opção quando a perda de carga admissível do lado do casco é muito pequena. 
Um trocador de calor com casco tipo X, seria em primeira aproximação equivalente a diversos 
trocadores colocados em paralelo. 

 

5.2.2.3 Posição dos Trocadores 
 Normalmente, os trocadores de calor são posicionados horizontalmente, podendo 
entretanto ser posicionados verticalmente quando se deseja minimizar a deposição de sólidos. 
Para os refervedores tipo termosifão é utilizada a posição vertical com a vaporização no lado 
dos tubos. 

 

5.2.2.4 Considerações Gerais 

 A Tabela 5.3 apresenta recomendações para a escolha do tipo do feixe tubular dos 
trocadores casco e tubo tendo em vista os fatores de incrustações e o tipo de limpeza para o 
lado do casco do trocador. 
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Tabela 5.3- Recomendações para escolha do tipo do feixe tubular 

Incrustação (m.°C/W) 

tubo casco 

Tipo de Feixe Tubular 

≤ 0,0004 > 0,0004 Tubos em U ou cabeçote flutuante 

≤ 0,0004 ≤ 0,0004 Espelho fixo com limpeza química no lado do casco 

> 0,0004 > 0,0004 Cabeçote flutuante 

> 0,0004 ≤ 0,0004 Espelho fixo com limpeza química no lado do casco 

 

5.2.3 TUBOS 
 Embora seja possível a utilização de tubos com superfícies externas aletadas em 
trocadores tipo cascos e tubo, normalmente são utilizados tubos planos tendo em vista a sua 
fácil disponibilidade em vários tipos de materiais e espessuras de paredes. 

 

5.2.3.1 Dimensões dos Tubos 
5.2.3.1.1 Comprimento 

 O ponto mais importante na limitação do comprimento dos tubos de um permutador é 
o disposição da instalação. Não havendo problemas de assentamento na planta, o tamanho de 
tubo mais econômico para a maioria dos serviços de refinaria é de 6 metros (20 pés). Outro 
fator a ser levado em conta na determinação do comprimento dos tubos em trocadores é a 
padronização, tendo em vista a utilização de menos tubos de reserva e do mesmo tipo de 
equipamento para limpeza. De acordo com o TEMA.são padronizados comprimentos de tubos 
de 2,5 – 3 – 3,6 – 4,8 e 6 m (8, 10, 12, 16 e 20 pés), embora tubos maiores possam ser 
utilizados. 

 
5.2.3.1.2 Diâmetro  e espessura de parede dos tubos 

 Para a maioria das aplicações, costuma-se usar tubos de 3/4" e l" de diâmetro externo. 
Diâmetros de 1½" são utilizados quando ocorrem problemas de perda de carga do lado dos 
tubos. Esta indicação refere-se a trocadores dentro da classe R do TEMA. Para trocadores das 
classes B e C é permitido pelo TEMA a utilização de tubos de até 1/4" de diâmetro externo 

 As espessuras de parede dos tubos são padronizadas. O TEMA indica em função do 
diâmetro externo e dos materiais dos tubos as espessuras mais facilmente disponíveis no 
mercado. 

 Como indicação, utilizam-se normalmente para fluidos com fatores de incrustações 
pequenos (<0,0005 m.°C/W) tubos com diâmetro externo de 3/4". Para fluidos com fatores de 
incrustação maiores são utilizados tubos de 1". 

 

5.2.3.2 Disposição dos Tubos 
 Existem quatro tipos de disposição de tubos, definidos pelo TEMA com relação a 
direção do fluxo do lado do casco do trocador (Figura 5.9): 

• quadrado (90°), quadrado rodado (45°) 

• triangular (30°) e triangular rodado (60°) 

 



Equipamentos de Troca Térmica - 116 

 

 

 

 
Figura 5.9 – Disposição dos tubos. 

Nota: As setas são perpendiculares à borda cortada das chicanas. 

 

 A disposição triangular ou triangular rodado é o que dá para o trocador, o menor custo 
por unidade de área, já que possibilita um menor diâmetro do casco para uma mesma área de 
troca térmica. Entretanto, em termos de manutenção de limpeza este tipo deve ser utilizado 
somente quando os fatores de incrustação do lado do casco forem. inferiores a 0.0004. Para 
fatores de incrustação maiores, e tipo arranjo quadrado ou quadrado rodado deve ser utilizado. 

 A Tabela 5.4 é uma recomendação para a escolha da disposição dos tubos. 

 

Tabela 5.4- Recomendações para a disposição dos tubos 

Disposição  

Triangular Quadrada 

Fator incrustação ≤  0,0004 X  

Fator incrustação > 0,0004  X 

Quando é requerida limpeza mecânica da superfície 
externa dos tubos 

 X 

Quando é requerida ou pode ser feita limpeza química 
do lado do casco 

X  

Trocador com espelhos fixos X  

Feixes removíveis X X 

Tubos em U X  

Menor custo por unidade de área X  

 

 O passo ou "Pitch" é a distância entre centros de tubos adjacentes. Os passos mais 
comumente utilizados são dados na Tabela 5.5 

 O passo é igual a 1,25 vezes o diâmetro externo do tubo. 

dep ×= 25,1  
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Tabela 5.5- Passo em função do diâmetro externo dos tubos 

Passo (pol) Diâmetro externo (de) 

(pol) Triangular Quadrado 

4
3  16

15  – 1 1 

1 1 4
1  1 4

1  

1 2
1  1 8

7  1 8
7  

> 1 2
1  1,25 x de 1,25 x de 

 

5.2.3.3 Número de Trajetos nos Tubos 

 Em função do tipo construtivo do trocador pode-se estabelecer certas regras para o 
número de trajetos nos tubos. Normalmente o máximo número de passes utilizados é 8 e o 
mínimo 2. Com mais de oito passes e com menos de dois, a construção mecânica pode se 
tornar complicada e os custos de fabricação tendem a se tornar excessivos. Entretanto em 
casos especiais, um passe ou mais que oito podem ser justificados. 

 Em trocadores de espelho fixo podem ser utilizados, em principio, qualquer número de 
passes, par ou impar. Os arranjos mais comuns, entretanto, são um passe e número par de 
passes. Para trocadores com tubos em U, somente número par de passes é possível, e, devido 
a problemas construtivos, o máximo número de passes recomendado é 6. 

 Para os trocadores com espelho flutuante tipo T (pull through) ou com anel bipartido, 
qualquer número par de passes pode ser utilizado. A utilização de um único passe, embora 
não seja usual requer a instalação de junta de expansão no cabeçote traseiro do trocador. 

 

5.2.4 DIÂMETRO DO CASCO 
 Desde que definido o comprimento dos tubos e estimada uma área necessária de troca 
térmica o diâmetro do casco será função do número de tubos necessários, do arranjo e do 
passo dos tubos. O diâmetro do trocador é sempre definido como sendo o diâmetro interno do 
casco. O TEMA na sua edição de 1978, admite para diâmetro máximo do casco, em 
trocadores normais, 60 polegadas, exigindo para trocadores entre 60 e 100 polegadas 
requisitos adicionais. 

 Os diâmetros do casco de trocadores são normalmente limitados, tendo em vista as 
condições existentes na planta para a manutenção e limpeza dos mesmos. Usualmente o 
diâmetro máximo utilizado é limitado a 48 polegadas, com o peso do feixe tubular não 
ultrapassando cerca de 15 toneladas. 

 

5.2.5 CHICANAS 
 As chicanas constituem-se em placas colocadas perpendicularmente aos tubos, no lado 
do casco, e tem por finalidade suportar os tubos, evitando problemas de vibrações dos 
mesmos, e garantir o fluxo cruzado do fluido do lado do casco através do feixe tubular. Dois 
tipos de chicanas são normalmente utilizados: segmental e duplamente segmental. (Figura 
5.10). 
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Figura 5.10 – Chicanas 

(de Kakaç, 1981) 

 O corte da chicana para o tipo segmental é definido como sendo a razão entre h 
(tamanho da abertura na Figura 5.10) e diâmetro interno do casco, isto é, uma porcentagem do 
diâmetro interno do casco. 

 O corte para chicanas segmentais variam entre 20 a 30%, enquanto que o valor 
geralmente utilizado está em torno. de 25%. 

Pode-se utilizar cortes de até 48%, mas, neste caso, a chicana perde o seu objetivo 
principal que é o de garantir o fluxo cruzado através do feixe tubular e terá somente a função 
de suporte adicional dos tubos. 

 Para as chicanas duplamente segmentais a definição do corte é a mesma. Neste caso, o 
máximo corte permitido é 30%, estando entretanto, normalmente, entre 20 e 25%. Para as 
chicanas duplamente segmentais deve-se sempre permitir uma superposição necessária para 
comportar no mínimo uma fileira de tubos. 

 O passo da chicana é definido como o espaçamento longitudinal entre as chicanas. O 
máximo espaçamento permitido depende do diâmetro do tubo e do diâmetro do casco. O 
TEMA define o máximo espaçamento em função do diâmetro do tubo, não devendo usar-se, 
entretanto, espaçamento maior que o diâmetro do casco. 

 O menor espaçamento permitido pelo TEMA é 1/5 do diâmetro do casco ou 2 
polegadas., adotando-se sempre o maior dos dois valores. 

 O espaçamento definido acima refere-se às chicanas intermediárias do trocador. No 
projeto térmico deve-se, conhecer também, o espaçamento entre chicana e espelho, tanto no 
bocal de entrada como no de saída do trocador. Estes espaçamentos são sempre definidos em 
função do critério construtivo do trocador. 

 A posição do corte das chicanas depende do tipo e temperatura do fluido circulando 
pelo casco. Para condensadores, vaporizadores e fluidos contendo sólidos suspensos, utiliza-
se normalmente o corte na posição vertical. Este arranjo minimiza a formação de bolsões de 
vapor ou sedimentos, que podem reduzir a área efetiva de troca térmica. Para fluidos limpos, 
sendo resfriados, circulando pelo casco, com diferença entre as temperaturas de entrada e 
saída de 95 a 150 °C é conveniente a utilização de cortes na posição horizontal, com o 
objetivo de se evitar estratificação do fluido. 

 Para todos os outros tipos de serviços, o corte na posição vertical é normalmente 
utilizado. 
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5.2.6 BOCAIS E PLACAS DE IMPACTO 
 A locação dos bocais de um trocador de calor deve ser efetuada tendo em vista o tipo 
de serviço do trocador. 

 Como regra geral pode-se adotar que: 

• fluidos sendo aquecidos ou vaporizados, devem escoar a partir do fundo em direção ao 
topo do trocador, tanto do lado dos tubos como do casco. 

• fluidos sendo condensados ou resfriados devem escoar a partir do topo em direção ao 
fundo do trocador, tanto do lado dos tubos como do casco. 

 Para as dimensões dos bocais, deve-se, sempre que possível, adotar as mesmas 
dimensões das tubulações conectadas ao trocador. Neste caso, deve-se verificar a necessidade 
da utilização de placas de impacto colocados imediatamente abaixo do bocal de entrada do 
casco. 

 As placas de impacto servem como proteção do feixe tubular contra o impacto 
proveniente do fluido escoando pelo casco. 

 De acordo com o TEMA devem ser utilizadas placas de impacto quando o valor de 
 exceder os seguintes valores: 2Vρ

• 2.2000 sm
kg  para fluidos não abrasivos, não corrosivos e sem mudança de fase, 

• 2.700 sm
kg  para todos os outros fluidos. 

 Além disso o TEMA exige a utilização de placa de impacto sempre que o fluido do 
casco seja gasoso ou vapor condensado e para misturas líquido-vapor. 

 A placa de impacto é, normalmente, locada a uma distância mínima de 1/4 do 
diâmetro interno do bocal, a partir da intersecção da linha de centro do bocal com o círculo 
que define o diâmetro interno do casco. A placa de impacto tem normalmente o formato 
retangular ou quadrado, com dimensões de cerca de 1 a 2 polegadas maiores que o diâmetro 
interno do bocal, são normalmente fixadas através de solda aos tirantes, não devendo nunca 
ser fixadas diretamente sobre os tubos. 

 No caso de não se ter definido os diâmetros das linhas que serão conectadas ao 
trocador, pode-se utilizar como recomendação os valores dados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6- Recomendações para diâmetros de conexões do casco 

Diâmetro interno do casco (pol) Diâmetro das conexões (pol) 

Menor que 12 2 

12 - 17 4
1  3 

19 4
1  - 21 4

1  4 

23 4
1  - 29 6 

31 – 37 8 

Acima de 39 10 
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 Para dimensionamento dos bocais recomenda-se os seguintes valores para a 
velocidade máxima: 

 Para líquidos: 

Bocais do cabeçote → s
ft

máx 10=V  

Bocais do casco → 





 ⇒⇒= 3

3000
ft

lbmes
ftVmáx ρ

ρ
V  

 Para gases: 

Para o cabeçote e para o casco 







 ⇒⇒⇒= psigpeft

lbm
s

ftVpVmáx 3,1,16 ρ
ρ

 

 

 

5.2.7 PRESSÕES E TEMPERATURAS DE PROJETO 

 As pressões de projeto do lado do casco e dos tubos de um trocador devem ser 
determinadas separadamente, tendo em vista as máximas pressões a que poderão estar 
submetidos o casco e os tubos do equipamento. Para fluidos movimentados por bombas, uma 
indicação segura da pressão de projeto a ser adotada é a pressão máxima da bomba. Para 
vapor de água, por exemplo, a pressão de projeto, será em princípio a pressão máxima de 
geração da caldeira de vapor. De uma maneira geral as pressões de projeto de um trocador 
estarão na faixa de 10 a 20% maiores que as pressões de operação dos fluidos. 

 Determinadas separadamente as pressões de projeto do casco e tubos do equipamento, 
deve-se analisa-las conjuntamente. 

 Se um trocador opera de um lado com baixa pressão e do outro a alta pressão, caso 
haja o rompimento de um tubo, todo o trocador ficará sujeito a pressão do lado de alta 
pressão. 

 Se a pressão de projeto do lado de baixa pressão for superior a 2/3 da de alta pressão, 
não haverá nenhum problema para o trocador, tendo em vista que a pressão de teste. 
Hidrostático é  no mínimo 50% superior a pressão de projeto, e assim o trocador por um curto 
período de tempo poderá operar nestas condições. Porém, se a pressão de projeto do lado da 
baixa pressão for menor que 2/3 da de alta pressão, deve-se estar alerta e verificar o que 
poderá acontecer ao trocador. 

 Se não houver nenhum meio de aliviar a pressão no caminho normal do circuito em 
que se encontra o trocador, deve-se recorrer a uma válvula de segurança protegendo o lado de 
baixa pressão em sua pressão de projeto, ou então aumentar a pressão de projeto do lado da 
baixa pressão, levando em conta fatores econômicos. 

 Para as temperaturas de projeto deve-se considerar as máximas temperaturas 
esperadas, ou cerca de 28°C acima das temperaturas de operação dos fluidos. 

 

5.2.8 MATERIAIS 
 A seleção de materiais para utilização na fabricação de trocadores de calor dependerá 
das condições de processo e das características dos fluidos de trabalho. 
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 O TEMA apresenta na sua seção 8, uma lista de materiais recomendados, para as 
várias partes dos trocadores. 

 Esta lista deve ser entendida não como uma indicação definitiva, mas apenas como 
qualidade mínima recomendada. 

 Na grande maioria das vezes a especificação dos materiais é feita pelo próprio 
comprador do equipamento. 

 As espessuras de corrosão para as várias partes do trocador devem ser no mínimo igual 
àquelas indicadas pelo TEMA. 

 

5.2.9 FOLHA DE DADOS 
 A Figura 5.11 mostra a folha de dados do resfriador de gasolina, tendo sido definido o 
tipo construtivo, disposição e passo dos tubos, dimensões dos tubos e diâmetros das conexões. 
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FOLHA DE DADOS – TROCADOR DE CALOR    

CLIENTE: OPERAÇÃO No DO DOCUMENTO REV 

UNIDADE:                                   Figura 5.11 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   
7 QUANTIDADE TOTAL FLUIDO  ENT (kg/h)   
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   
15 VISCOSIDADE ENT. E SAÍDA             ( cp )   
16 PESO MOLECULAR DO VAPOR   
17 CALOR ESPECÍFICO DO LÍQUIDO  (kJ/kg.°C)   
18 CALOR LATENTE                             (kJ/kg)   
19 CONDUTIVIDADE TÉRMICA           ( W/m.°C)   
20 TEMPERATURA ENTRADA             ( °C)   
21 TEMPERATURA SAÍDA             ( °C)   
22 PRESSÃO DE OPERAÇÃO       (bar man.)   
23 No DE PASSES POR CASCO   
24 VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO    ( m/s)   
25 QUEDA DE PRESSÃO                     (bar) CALC:           PERM: CALC:           PERM: 
26 FATOR INCRUSTAÇÃO                  ( m 2.°C/ W)   
27 CALOR TROCADO             (kW)                                                              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 
  
ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DA REQUISIÇÃO 

 

REV DATA POR VER APROV DESCRIÇÃO REV DATA POR VER APROV DESCRIÇÃO 
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