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Resumo: O estudo atual tem como objetivo analisar o 

comportamento de um trocador de calor compacto 

automotivo resfriado a ar, em condições impostas de 

regime permanente, através de uma bancada 

experimental realizada em túnel de vento.  Tal análise é 

feita variando a velocidade de ar e as potências impostas 

à água. A partir dos resultados é possível prever seu 

desempenho termo-hidráulico a partir de coeficientes de 

transferência de calor, curvas de rejeições térmicas e 

perda de carga. Foi levantada a relação entre a 

frequência de rotação do ventilador da bancada e a 
velocidade do ar no sistema. Além disso, também se 

conduziu um ensaio em regime permanente, no qual 

foram dissipados aproximadamente 2,5 kW no trocador. 

 

1. Introdução 
A necessidade de se atender a eficiência energética, 

menor consumo de energia, menor gasto de material e a 

demanda do mercado levou a engenharia a se mobilizar 

em busca de aprimoramentos na forma construtiva e na 

taxa transferência de calor [1].  Para trocadores de calor 

com resfriamento a ar, sabe-se que a resistência térmica 

dominante é do lado do ar, girando em torno de 85% do 

total [2] e como resultado, o grande desafio dos 

engenheiros era melhorar a eficiência térmica dos 
trocadores por meio de alterações que alcançassem a 

transferência de calor desejada para o lado gasoso do 

sistema. 

       Entre as várias aplicações, as soluções encontradas 

foram a compactação dos trocadores de calor, 

associadas a extensão de superfície de troca de calor 

(aletas), buscando sempre uma elevada relação entre tal 

superfície e volume material [3]. Inúmeros estudos 

baseados em experimentos em túnel de vento [4-6] 

foram realizados, variando a formato dos canais em que 

os fluidos escoam e formas de geração de turbulência 

nas superfícies de troca de calor. Estudos em radiadores 

para diferentes condições de trabalho são essenciais 

para entender o comportamento térmico-hidráulico dos 

trocadores, o que auxilia na estimativa do custo 

energético gasto e na escolha do melhor design de 

trocador para futuros projetos [7]. 

 

2. Metodologia 

       Foram realizados ensaios em um trocador de calor 

do tipo “louvered fin and flat tube” de 35 tubos e 36 

fileiras de aletas, totalizando uma área de rejeição 

térmica de 1,035 m². Os ensaios são realizados em 

condições de regime permanente, para vazão máxima de 

água de um reservatório quente, recalcada pela bomba. 

Já a vazão de ar, é variada, e foi obtida por meio de um 

ensaio, em que se analisou a relação entre a frequência 

do ventilador e a velocidade do ar. Por meio de um 

inversor de frequência e a utilização de um anemômetro 
localizado no ponto central da secção de escoamento do 

túnel de vento, foi possível obter tal relação. 

       A bancada experimental foi equipada com um 

trocador de calor compacto posicionado no meio do 

túnel de vento, pelo qual é succionado ar do laboratório 

à temperatura ambiente. Enquanto que o reservatório de 

água quente apresenta 6 resistores com capacidade de 

1kW, cada. E por fim, tem-se um sistema de aquisição 

da  National Instrument, ligada diretamente ao trocador 

de calor. Um esquema representativo da bancada pode 

ser visto na Figura 1. 
                                                                 

 

      fluido quente            fluido frio   

Figura 1 – Esquema representativo da bancada. 

       O cálculo das cargas térmicas do trocador de calor é 

escrito para o lado do ar e da água, respectivamente 

pelas Equações 1 e 2: 

𝑞𝑎 = 𝑚𝑎𝑐𝑝𝑎(𝑇𝑎,𝑖 − 𝑇𝑎,𝑜) (1) 

 

𝑞𝑤 = 𝑚𝑤𝑐𝑝𝑤(𝑇𝑤,𝑖 − 𝑇𝑤,𝑜) (2) 
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       Como teste preliminar, para avaliar a bancada 

completa e para puder fazer uma análise crítica e mais 

profunda em ensaios posteriores, realizou-se um ensaio 

de acordo com os parâmetros da Tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros de ensaio. 

Potencia(KW) Frequência(Hz) T. Reservatório (°C) 

4 26 70 

 

       Nesse ensaio, as temperaturas de entrada e saída da 

água no trocador de calor e a de saída de ar foram 

amostrados 5 vezes para intervalos de 10 segundos, 

obtendo-se uma média desses valores para os cálculos.  

3. Resultados e Discussão 
       A curva de calibração para a velocidade do ar em 

relação à frequência proporcionada no ventilador é 

exibida na Figura 2. Pode-se observar que a relação 

entre essas variáveis é linear. 

 

Figura 1 – Velocidade de entrada de ar 

       Para o teste preliminar, as temperaturas de entrada e 

saída de ar e água adquiridas foram respectivamente: 
20(°C), 59,5(°C), 67,2(°C) e 58,4(°C). As cargas 

térmicas obtidas para o lado do ar e da água são 

respectivamente: 3074W e 2526W. Notou-se que o 

desvio entre as cargas térmicas foi de aproximadamente 

18%. Isso pode ser explicado por imprecisão nas 

medidas de temperatura e vazão. Esse erro pode ser 

considerado aceitável em bancadas nas quais se estuda a 

troca de calor. 

 

4. Conclusões 
 O erro percentual entre as cargas térmicas obtidas 

foi de aproximadamente 18%  

 Fontes de erros, como cálculo de vazão de ar 

principalmente, dissipação de energia ao ambiente, 

explicam a grande discrepância entre as cargas 

térmicas. Por essa a razão o restante do estudo foi 

realizado utilizando a o calor do lado da água com 

referência, por ser mais confiável. 

 Esse projeto será finalizado ao se impor diferentes 

vazões de ar, de modo a se estudar a influência da 

velocidade de escoamento dos fluidos sobre os 

coeficientes convectivos no trocador em questão. 
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