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Introdução 

O estudo do comportamento do trocador de 

calor em regime transiente é fundamental para 

o conhecimento do tempo de resposta do 

sistema e prevenção das alterações nas 

variáveis de processo, como forma de mantê-las 

dentro dos limites de segurança. O objetivo do 

atual trabalho é estudar o comportamento 

térmico do trocador de calor a placas, com 

escoamento contracorrente, em regime 

transiente, desenvolvendo um modelo 

matemático que descreva o perfil de 

temperatura de saída do equipamento. 

Metodologia 

Os modelos matemáticos para o regime 

transiente devem considerar as alterações 

espaciais (sistema distribuído) e temporais das 

variáveis de processo. Portanto, a modelagem 

segue um sistema de equações diferenciais 

parciais de primeira ordem. O modelo é 

deduzido a partir do balanço de energia em um 

incremento de elemento de comprimento Δx. A 

partir de algumas hipóteses, a simplificação do 

balanço de energia resulta em: 
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Subdividindo a placa em n partes e 

discretizando a equação acima, obtem-se as 

equações para o cálculo da temperatura em 

cada ponto da placa em cada instante de tempo. 

A partir dessas equações, implementou-se em 

código VBA do software Excel uma planilha 

para registro de dados e obtenção do perfil de 

temperatura na saída do trocador em regime 

transiente.  

A partir dos resultados obtidos em laboratório, 

através do software FIELDCHART, foram 

modificados os valores das constantes 

relacionadas ao trocador, desenvolvendo um 

modelo matemático mais preciso para o 

equipamento em estudo.  

A última etapa foi a simulação do trocador de 

calor no software Aspen como demonstração de 

outras formas de obtenção do perfil de 

temperatura de saída. 

Resultados e Discussão 
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Gráfico I – Resultado experimental 

Gráfico II – Perfil de temperatura obtido 

através da planilha 

A partir da análise comparativa dos resultados 

da planilha com o perfil obtido em laboratório, 

as constantes do modelo proposto foram 

modificadas. 

A área de troca térmica do trocador era 

inicialmente um valor aproximado. Com 

base na eficiência do equipamento real e 

do obtido pela planilha, por tentativa e 

erro, a área foi estimada em 3,25 vezes 

superior à inicial. 

As constantes para o cálculo de Nusselts 

também foram alteradas para melhorar o 

valor do coeficiente global de troca 

térmica, U. Os resultados finais são: 

𝐴𝑇𝐶 = 0,0065𝑚2 

Nu = 0,35 Re0,80 Pr0,40 

A simulação no Aspen foi feita em três 

pacotes computacionais distintos: Aspen 

Exchange Design & Rating, para 

simulação do equipamento; Aspen Plus, 

para montagem do sistema; e Aspen Plus 

Dynamics, para obtenção do perfil de 

temperatura no regime transiente. 

Conclusão 

Após reajuste da área de troca térmica do 

trocador e das constantes para o cálculo 

de Nu, o modelo matemático obtido 

representa com relativa fidelidade o 

sistema real do trocador de calor em 

estudo. O uso do simulador Aspen é 

também eficaz para a análise do regime 

transiente, mas exige conhecimento de 

como manipular o software e moldá-lo 

ao sistema desejado. 
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