
EQUIPAMENTOS DE 
TROCA TÉRMICA

•Tipos
•Projeto

CLASSIFICAÇÃO DOS TROCADORES DE CALOR

o processo de transferência de calor,
a compacticidade,
o tipo de construção,
a disposição das correntes, e
o mecanismo da transferência de calor



Classificação pelo processo de transferência de calor
contato direto
contato indireto

Torres de resfriamento

tiragem natural tiragem forçada



A operação de troca térmica é muito ampla, porém podemos 
destacar os seguintes aspectos relativos ao processo de
transferência de calor:

•permuta – troca de calor sensível entre duas correntes de 
processo.
•aquecimento – cessão de calor sensível a uma corrente de 
processo através de um meio quente; vapor, fluido térmico, 
excluído o fogo direto.
•resfriamento – retirada de calor sensível de uma corrente de 
processo, através de um meio frio; água, fluido refrigerante (neste 
caso a operação é chamada refrigeração).
•condensação – retirada do calor latente da mudança de fase de 
corrente de processo com auxílio de um meio frio; usualmente 
utilizada em conjunto com a operação de destilação.
•vaporização – cessão de calor latente da mudança de fase de 
corrente de processo com auxílio de um meio quente; usualmente 
utilizada em conjunto com a operação de destilação.



Classificação de acordo com o tipo de construção

Trocadores de calor tipo duplo tubo



Trocadores de calor
tipo casco e tubos





Trocadores de calor de placa

Trocadores de calor de placa aletada



Trocadores de calor de tubo aletado



Trocadores de calor regenerativos



Classificação de acordo com a compacticidade



Classificação segundo a 
disposição das correntes

Correntes cruzadas

Correntes paralelas Contracorrente



Disposições com correntes cruzadas.
a) ambos os fluidos não-misturados,
b) perfil de temperaturas quando ambos os fluidos estão não-misturados,
c) fluido frio não-misturado, fluido quente misturado



Escoamento multipasse



Classificação pelo mecanismo 
de transferência de calor

1. Convecção forçada ou convecção livre monofásica
2. Mudança de fase (ebulição ou condensação)
3. Radiação ou convecção e radiação combinadas

Condensadores, caldeiras e radiadores de usinas de força 
espaciais incluem mecanismos de condensação, de ebulição e de 
radiação, respectivamente, sobre uma das superfícies do 
trocador de calor

Condensadores
Geradores de Vapor (Caldeiras)
Radiadores de usinas de força espaciais
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