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2. TROCADOR DE CALOR FEIXE TUBULAR 

 
2.1 DESCRIÇÃO DO TROCADOR DE CALOR FEIXE TUBULAR 
 
 O trocador de calor feixe tubular [5] instalado na planta piloto da Engenharia de 

Alimentos da Escola de Engenharia Mauá tem sido usado somente para o aquecimento de água. A 

figura 2.1 mostra uma foto do trocador de calor feixe tubular. 

 
Figura 2.1. Trocador de calor feixe tubular. 

 O funcionamento do trocador de calor feixe tubular consiste na troca de calor entre dois 

fluidos em circuitos diferentes. O fluido de aquecimento é composto de água, que é aquecida por 

vapor que provém de uma caldeira a querosene. Este fluido de aquecimento permanece circulando 

em um circuito fechado, fornecendo calor para o fluido frio através das placas do trocador de 

calor.  A figura 2.2 ilustra o esquema de funcionamento do trocador de calor feixe tubular. 

 Para manter a circulação do fluido de aquecimento, existe uma bomba ON/OFF 

(liga/desliga) em série com o circuito do fluido de aquecimento. O vapor é injetado através de 

uma válvula eletropneumática proporcional controlada por um sinal analógico que corresponde a 

uma corrente elétrica de 4 a 20 mA. No caso, o vapor é saturado e está a uma pressão de 2,9 atm. 

Como é injetado vapor no circuito, então existe uma válvula de alívio para eliminar o excesso de 
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água que aparece no circuito do fluido de aquecimento devido a condensação de vapor.  As 

temperaturas de entrada e saída do fluido de aquecimento do trocador de calor são medidas por 

termoresistores.  

 O fluido frio circula em um circuito diferente do fluido de aquecimento, conforme pode 

ser visto na figura 2.2. Para manter a circulação do fluido frio neste circuito, existe uma bomba 

comandada por um conversor de freqüência, que por sua vez é comandado por um sinal analógico 

que corresponde a uma tensão de 0 a 10 V. Da mesma forma que no circuito do fluido de 

aquecimento, existem termoresistores medindo a temperatura do fluido frio antes da entrada do 

trocador de calor e depois da saída do trocador de calor.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.2. Desenho esquemático do trocador de calor feixe tubular. 
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2.2 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AUTOMAÇÃO DO 

TROCADOR DE CALOR FEIXE TUBULAR. 

 

2.2.1 BOMBA ON/OFF 

 

 A figura 2.3 mostra a bomba ON/OFF [5], que está no centro da foto. A bomba no canto 

esquerdo-inferior é a bomba comandada pelo conversor de freqüência. 

 
Figura 2.3. Bomba ON/OFF. 

 

2.2.2 VÁLVULA ELETROPNEUMÁTICA 

 

 A figura 2.4 mostra a válvula eletropneumática [5] utilizada no trocador de calor. Esta 

válvula é controlada por um controlador PID convencional que será mostrado mais adiante. Trata-

se de uma válvula eletropneumática proporcional que recebe um sinal de 4 a 20 mA. 
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Figura 2.4. Válvula eletropneumática. 

 

2.2.3 TERMORESISTORES 

 

As figuras 2.5 e 2.6 mostram os termoresistores [5] usados no trocador de calor. A 

temperatura de entrada do fluido frio  não é medida em sua tubulação, mas sim no seu 

reservatório, como é mostrador na figura 2.6. Os termoresistores utilizados são do tipo PT-100, 

cada um com uma curva característica. Quando o primeiro sistema de controle digital do trocador 

de calor foi montado, cada termoresistor teve sua curva característica de resistência em função da 

temperatura levantada experimentalmente, pois todos os quatro termoresistores não apresentavam 

a mesma curva. Cada equação das curvas dos termoresistores foi inserida no software 

supervisório feito em LABVIEW para que o sistema de aquisição de dados antigo do trocador de 

calor pudesse levantar as curvas de resposta ao degrau do trocador de calor com uma boa precisão 

da leitura da temperatura. Atualmente o trocador de calor possui quatro termoresistores que lêem 

quatro temperaturas: temperatura de entrada do fluido frio, temperatura de saída do fluido frio, 

temperatura de entrada do fluido quente e temperatura de saída do fluido quente. 
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Figura 2.5. Termoresistores que medem a temperatura do fluido na tubulação. 

 
Figura 2.6. Termoresistor mergulhado no tanque de fluido frio para a medição da temperatura do 

mesmo. 
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2.2.4 BOMBA COM CONVERSOR DE FREQÜÊNCIA 

 

 O conversor de freqüência [5] utilizado é da marca ABB. Este conversor de freqüência 

fornece uma tensão de saída igual a sua tensão de alimentação (127 VAC) com uma gama de 

freqüências de 0,5 à 320 Hz. Porém na prática ele só é utilizado com uma freqüência máxima de 

50 Hz, pois o motor que é modulado por este conversor foi projetado para receber freqüências de 

no máximo 50 Hz. Na caixa do conversor de freqüência, existe uma chave que permite a seleção 

do modo automático ou manual. No modo manual, a freqüência é comandada por um 

potenciômetro existente na caixa. No modo automático, o conversor recebe um sinal proveniente 

de uma placa de aquisição de dados existente no computador que faz a aquisição dos dados do 

trocador de calor. O conversor recebe um sinal de 0 à 10 V e o converte em uma freqüência de 0 à 

50 Hz. Para freqüências inferiores à 25 Hz o motor não parte. A figura 2.7 mostra o conversor de 

freqüência e a figura 2.8 mostra a bomba modulada pelo conversor de freqüência. 

 
Figura 2.7. Conversor de freqüência. 
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Figura 2.8. Bomba modulada pelo conversor de freqüência. 

 

2.2.5 SISTEMA DE CONTROLE ANTIGO 

 

 O sistema de controle antigo era composto por um PC com um software supervisório [5] 

desenvolvido em LABVIEW e um controlador da marca Smar cuja função é a de realizar um 

controle PID no trocador de calor de modo a manter a temperatura de saída do fluido frio no valor 

desejado. Este controlador não possui nenhum algoritmo preditivo para tratamento do tempo 

morto do trocador de calor. Além disto este controlador não considera mudanças que podem 

ocorrer na dinâmica do trocador de calor quando mudamos a vazão do fluido frio através do 

conversor de freqüência. Veremos no capítulo 3 que quando mudamos a vazão do fluido frio, 

mudamos a dinâmica do trocador de calor, portanto para diferentes valores de vazões, teremos 

diferentes parâmetros na função de transferência. Estes, com certeza, são fatores que contribuem 

para um desempenho não muito satisfatório do sistema de controle antigo. As figuras 2.9 e 2.10 

mostram o controlador e o dispositivo pneumático para o controle da válvula respectivamente. 
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Figura 2.9. Antigo controlador usado no trocador de calor 

 
Figura 2.10. Dispositivo eletropneumático para o controle da válvula eletropneumática. 
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2.2.6 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

 O sistema de aquisição de dados [5] é composto por um computador que possui um 

software supervisório que permite a exportação dos gráficos dos ensaios experimentais com o 

trocador de calor para o Excel.  Graças a este software supervisório, o levantamento do modelo do 

trocador de calor tornou-se uma tarefa rápida e fácil. A figura 2.11 mostra o computador em 

questão. 

 
Figura 2.11. Computador montado para a aquisição de dados do trocador de calor. 

 

 A tabela 2.1 abaixo apresenta resumidamente todos os sensores, atuadores e equipamentos 

utilizados na automação e controle do trocador de calor. 

Tabela 2.1. Resumo de equipamentos utilizados no trocador de calor 

  

Equipamento Fabricante Modelo 

Trocador de calor Vettore & Manghi 1078 

Bomba ON/OFF Robusch RE50-160 

Válvula eletropneumática Roxotrol PK2117 
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Equipamento Fabricante Modelo 

Termoresistores PT100 Tecnisis Multp 

Conversor de freqüência ABB Altivar 18 

Bomba controlada pelo 

conversor de freqüência 

Robusch RE50-110 

Controlador Smar CD600 

 


