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Resumo: Os trocadores de calor cerâmicos são 

excelente alternativa aos trocadores de calor metálicos 

em aplicações que requerem boa rigidez e resistência 

mecânicas, a temperaturas acima de 1100ºC.  

Este trabalho tem como objetivo determinar as 

incertezas nas medições de desempenho de um trocador 

de calor cerâmico do tipo aletado e avaliar a 

consistência da metodologia utilizada nas medições de 
validação do projeto. As avaliações das incertezas foram 

realizadas segundo a norma americana ASME. 

 

1. Introdução 
Na análise das medidas numa investigação 

científica qualquer é necessário estudar as incertezas 

contidas no processo de medição, identificando e 

quantificando-as. Tal estudo evidenciará as limitações 

tecnológicas envolvidas e sua relevância nos resultados 

finais das medidas. É neste contexto que o presente 

estudo se insere. 

Foi construída uma bancada experimental exclusiva 

para medir o desempenho de um trocador de calor 
cerâmico e realizar uma análise de incertezas sobre suas 

quantidades. Essas quantidades se perfazem nos fatores 

de Colburn j, o fator de atrito f e o número de Reynolds 

Re [2], além das suas respectivas grandezas físicas 

independentes. 

2. Metodologia 
As equações que descrevem fatores de Colburn j, o 

fator de atrito f, o número de Reynolds Re e suas 

variáveis independentes foram sujeitadas à equação 
estatística de análise de incerteza, descrita por Beckwith 

et al. [1]. A bancada experimental construída e as placas 

utilizadas no trocador de calor cerâmico estão descritos 

respectivamente nas figuras 1 e 2. 

 

 
Figura 1 – Bancada com os elementos montados e 

discriminados. 

 Figura 2 - Conjunto de placas aletadas utilizadas no 

trocador de calor compacto. 

 

3. Resultados 

Parâmetros Incerteza 

Máxima vazão mássica G 1,4% 

Fator de atrito f 9,4% 

Colburn j 3,2% 

Número de Reynolds (Re) 1,5% 

Efetividade   1,7% 

NUT 3,3% 

U 3,0% 

Coeficiente de convecção (h) 3,3% 

Eficiência das Aletas ( o ) 0,2% 

 

4. Conclusões 
A análise de incertezas conduzida permitiu concluir 

que o transdutor de pressão utilizado na avaliação da 

perda de carga é inapropriado para a função. A incerteza 

do instrumento contribuiu para uma incerteza resultante 

de 9,4% no fator de atrito. Como solução para este 

problema sugere-se a utilização de outro transdutor com 

fundo de escala mais apropriado, em torno de 5,0 mbar. 

Para o fator de Colburn, a incerteza obtida de 3,2% 

revela que o aparato experimental está bastante 
adequado para avaliação deste parâmetro.  
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