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Resumo: O presente trabalho envolve a confecção de 

um trocador de calor cerâmico pelo processo conhecido 

como gelcasting. Um primeiro protótipo deste mesmo 

trocador foi construído anteriormente [1]. O objetivo 

deste trabalho envolve o teste do segundo protótipo, 

com uma faixa ampliada de valores de Reynolds, e a 

comparação com resultados numéricos anteriores [2]. 

Além disso, busca-se aperfeiçoar o processo de 

produção do trocador de calor e solucionar problemas 

encontrados durante a fabricação do primeiro protótipo. 

 

1. Introdução 
No ciclo combinado gás-vapor convencional não é 

possível utilizar combustíveis que geram material 

particulado. Entre esses combustíveis está a biomassa, 

que se torna amplamente interessante devido ao fato de 

ser um recurso renovável. Para que seja possível a 

utilização da biomassa, a câmara de combustão é 

posicionada após a turbina, no ciclo conhecido como 

EFCC (Externally Fired Combined Cycle). No entanto, 

para que este ciclo combinado funcione, é necessária a 

utilização de um trocador de calor cerâmico. 

Dada essa necessidade, várias pesquisas a respeito 

de trocadores de calor foram desenvolvidas. Um 

trocador de calor compacto e cerâmico do tipo placas 

planas foi construído e testado por Scuotto [1]. O autor 

avaliou o desempenho do trocador através dos fatores j 

de Colburn e f de atrito em função do número de 

Reynolds. Os resultados não foram plenamente 

satisfatórios se comparados com os valores numéricos 

esperados em [2]. Isso é devido às incertezas nas 

tomadas de pressão e no difícil posicionamento dos 

termopares. 

 

2. Metodologia 
O trocador de calor foi construído utilizando-se o 

processo de gelcasting [1]. Os transdutores de pressão 

foram trocados e foi feito um furo na lateral de cada 

placa para posicionamento dos termopares (figura 1). Os 

testes foram realizados a fim de se obter os valores de j 

e f. 

 

 
Figura 1 - Detalhe do termopar encaixado na lateral da 

placa cerâmica. 

3. Resultados 
Os resultados obtidos com os testes do segundo 

protótipo são apresentados em vermelho na figura 2. Em 

preto encontram-se os resultados obtidos por Scuotto 

[1]. Os valores numéricos obtidos por Monteiro [2] são 

representados pelas linhas tracejada e contínua. 

 
Figura 2 - Resultados experimentais obtidos com o 

segundo protótipo, comparados aos resultados 

numéricos apresentados por Monteiro [2]. 

 

4. Conclusões 
Um segundo protótipo do trocador de calor cerâmico 

foi construído. Mudanças introduzidas no processo de 

fabricação mostraram-se adequadas.  Foi possível 

caracterizar o escoamento e ampliar a faixa do número 

de Reynolds testado em relação ao primeiro protótipo. 
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