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RESUMO 

O presente trabalho trata da análise e desenvolvimento de um aquecedor de água em 

linha com sistema de controle em malha fechada em uma etapa do processo de produção 

de cerveja. O sistema de aquecimento tem como premissa ser de baixo custo e 

relativamente simples e compacto, uma vez que se tem foco a aplicação em cervejarias 

artesanais, tendo como limitações: espaço físico e custos. As etapas de desenvolvimento 

do protótipo compreendem a avaliação térmica do sistema, definição de geometria, 

elaboração do sistema de controle, construção e avaliação experimental. O sistema 

desenvolvido é baseado em aquecimento por resistência elétrica, com medição de 

temperatura para controle de acionamento. O resultado obtido foi um protótipo de 

aquecedor que apresentou validação laboratorial com erro inferior a 30%. 

 

Palavras-Chave: Aquecedor; água; resistência elétrica. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyze and develop an in-line water heater with closed loop control 

system in a step of beer production. The heating system has the premise to be low cost 

and relatively simple and compact, since it is intended to be employed in craft breweries 

which have limitations as: physical space and cost. The development of the prototype 

comprises the thermal analysis, definition of the geometry, definition of the control 

system, construction and experimental evaluation. The proposed system is based on 

heating provided by an electrical resistance, and with measurement of temperature by 

thermocouples to control the actuator. The result was a prototype heater that presented 

laboratory validation with error lower than 30%. 

 

Key-Words: Heater; water; electrical resistance.  
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o processo de brassagem na produção de cerveja, uma grande 

quantidade de malte é cozida em água para que suas enzimas sejam ativadas e desta 

forma possam converter o amido em maltose e dextrinas (SNYDER,1997). Assim, com 

o objetivo de evitar o elevado transiente de temperatura decorrente do aquecimento da 

mistura água e malte, a maioria dos produtores de cerveja aquecem a água em um 

reservatório separado previamente à junção com o malte. Para tanto, usualmente 

emprega-se um reservatório com a capacidade total de água aquecido pela chama de 

gás. Tal abordagem, muito embora seja vantajosa para assegurar a qualidade da 

produção, requer um reservatório e um bocal de queima adicionais, bem como espaço 

considerável na área de produção. Soma-se a esta discussão a emissão de gases de 

combustão, que caso não seja propriamente exauridos, podem provocar danos à saúde 

dos ocupantes do recinto. Portanto, a disponibilidade de um sistema compacto e preciso 

para preaquecimento da água é desejável.  

Nos últimos anos, houve um crescimento no número de produtores de cerveja, 

os quais muitas vezes, são cervejeiros que produzem cerveja sem fins lucrativos em suas 

residências e como hobby. Essas cervejarias que recebem o nome de artesanais, 

geralmente não possuem quase nenhum tipo de automação ou tecnologia em sua 

produção, e produzem quantidade limitada de cerveja que, quando comercializadas, tem 

faturamento que cobre somente os custos de produção. Para esses cervejeiros a etapa de 

brassagem é feita em um reservatório de grandes dimensões que é completamente 

preenchido de água, e o aquecimento geralmente se dá através da queima de gás. Porém, 

esse processo demanda muito tempo devido a elevada quantidade de água e a limitação 

da taxa de energia fornecida pela chama do fogão. Soma-se a esta discussão o espaço 

ocupado pelo reservatório para aquecimento, o qual pode ser substituído por um 

aquecedor compacto em linha.  

Assim, o presente projeto de conclusão de curso tem como objetivo principal 

desenvolver um aquecedor que atenda a essa demanda, tendo em vista as limitações 

encontradas nas cervejarias artesanais e buscando soluções apropriadas para o problema 

em questão: preço acessível, compacto e robusto. 
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1.1 OBJETIVOS  

O presente estudo tem como objetivo principal projetar, construir e ensaiar um 

aquecedor de água em linha que será utilizado em uma etapa da produção de cerveja. 

Pelo protótipo passará um fluxo contínuo de água que será aquecida de temperatura 

ambiente até 80˚C, com vazão especificada é de 1 L/min. Os seguintes objetivos 

específicos podem ser listados:  

 Determinação da carga térmica para aquecedor de água em linha, considerando a 

perda de calor para o ambiente por convecção e radiação, e a parcela 

correspondente ao incremento da entalpia do fluido de trabalho. 

 Dimensionamento mecânico do aquecedor, adotando geometria cilíndrica e 

aquecimento por resistência elétrica. 

 Desenvolvimento de sistema de medida e controle do sistema, mediante 

determinação da temperatura do fluido na saída do aquecedor através de 

termopar, juntamente com placa amplificadora para plataforma Arduino. A 

atuação se dá através do acionamento da resistência elétrica através de relé de 

estado sólido, controlado por porta digital da placa de aquisição. 

 Construção do protótipo utilizando conexões comerciais, contando com a 

resistência elétrica e a instrumentação. 

 Ensaio do protótipo para confirmação de funcionamento adequado. 

A Figura 1.1 ilustra esquematicamente o aquecedor proposto no presente estudo. 

 

Figura 1.1 - Croqui do aquecedor proposto. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente projeto de conclusão de curso está organizado na forma de capítulos, 

que tratam dos seguintes tópicos: 
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 Capítulo 1: apresenta a motivação e justificativa do projeto de conclusão de 

curso proposto, bem como o detalhamento dos objetivos do projeto. 

 Capítulo 2: descreve a metodologia utilizada para determinação da carga 

térmica, assim como a abordagem utilizada para o desenvolvimento do sistema 

de controle. 

 Capítulo 3: analisa os resultados obtidos e explica algumas considerações finais. 

 Capítulo 4: sumariza as conclusões obtidas durante o desenvolvimento do 

presente projeto. Este capítulo também apresenta sugestões e recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

aquecedor, com foco em utilização de geometria cilíndrica devido ao fato de se 

encontrar materiais comerciais com essa geometria e a robustez quanto a diferenças de 

pressão entre o interior e o exterior. A abordagem adotada no presente projeto tem as 

principais etapas descritas abaixo: 

 Determinação da carga térmica necessária para aquecer a água corrente, 

considerando as condições de contorno e transferência de calor com o ambiente; 

 Desenvolvimento de um sistema de controle para a temperatura do processo; 

 Dimensionamento e construção do aquecedor com o sistema de controle.  

 Avaliação experimental do aquecedor construído. 

As subseções seguintes descrevem uma breve revisão da literatura acerca das 

análises necessárias para atingir os objetivos propostos. Quando apropriado, as 

hipóteses necessárias e válidas para o presente projeto serão apresentadas com as 

consequentes simplificações. 

2.1 ANÁLISE TÉRMICA 

Esta seção descreve as análises realizadas para a determinação da carga térmica 

do sistema. Uma vez que a estimativa de determinados parâmetros para estimativa da 

carga térmica depende da geometria do sistema, faz-se necessário mencionar que o 

sistema conta com diâmetro externo de 50,8 mm, diâmetro interno de 50 mm, 

comprimento total de 500 mm. A adoção das dimensões mencionadas será justificada na 

seção 2.3. 

Adicionalmente, também é necessário conhecer a temperatura superficial do 

sistema, que será adotada como a temperatura desejada de saída de água, igual a 80 °C, 

de modo a ser conservativo para o cálculo da carga térmica.  

A Tabela 2.1 apresenta as características geométricas e operacionais 

consideradas para a realização dos cálculos apresentados neste capítulo, que 

correspondem às dimensões e condições esperadas para o protótipo final. 
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Tabela 2.1: Dimensões e condições operacionais 

Vazão 1 L/min 

Comprimento 500 mm 

Diâmetro externo 50,8 mm 

Temperatura ar ambiente 20°C 

Temperatura superficial 80°C 

Temperatura de entrada da água 22°C 

Temperatura de saída da água 80°C 

 

2.1.1 Primeira Lei da Termodinâmica 

Para este problema, temos água corrente passando por um aquecedor que 

fornece energia para aquecê-la até uma temperatura desejada na saída. Assim, há a 

necessidade de estabelecer uma abordagem física na qual consiga descrever este 

processo. De acordo com (Moran et al., 2013), esse é um problema clássico de 

conservação de energia para um volume de controle. 

Primeiro, deve-se determinar o volume de controle envolvendo toda a região do 

aquecedor. Sua escolha pode ser vista na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1-Volume de controle com uma entrada e uma saída. 

Considerando que as propriedades e perfis de velocidade são uniformes nas 

seções com fluxo, de acordo com (Moran et al., 2013), a equação para balanço da taxa 

de energia para volume de controle com uma entrada e uma saída, é:  
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𝑑𝐸𝑣𝑐

𝑑𝑡
= �̇� − �̇�𝑣𝑐 + 𝑚𝑒̇ (ℎ̂𝑒 +

𝑉𝑒
2

2
+ 𝑔𝑧𝑒  ) − �̇�𝑠 (ℎ̂𝑠 +

𝑉𝑠
2

2
+ 𝑔𝑧𝑠)                    (1) 

onde: 

𝑑𝐸𝑣𝑐

𝑑𝑡
  a variação da energia do volume de controle, que compreende as energias 

interna, relacionada ao estado termodinâmico do volume de controle, cinética e 

potencial; 

�̇� a taxa líquida de transferência de calor para o volume de controle, podendo ser 

por condução, convecção ou radiação, bem como por adição de energia proveniente de 

fonte externa, como resistência elétrica; 

�̇� (ℎ̂ +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧  ) corresponde ao termo de fluxo de energia no volume de 

controle, compreendendo efeitos de trabalho realizado pela pressão no escoamento nas 

seções com fluxo não nulo, transporte de energia com a massa que flui através do 

sistema de controle, bem como variações de energias cinéticas e potenciais dos fluxos 

que passam pelo volume de controle; 

�̇�𝑣𝑐 é a parcela de qualquer outro efeito devido ao trabalho realizado pelo 

volume de controle sobre a vizinhança.  

A abordagem está exemplificada na Figura 2.2. Agora, devemos partir para uma 

análise das hipóteses e considerações a serem tomadas para resolvê-lo.  

 

Figura 2.2 - Exemplificação da Equação 1. 
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2.1.1.1 Hipóteses e Considerações 

Hipóteses são necessárias para modelar problemas de maneira a simplificá-los 

sem que se retire a representatividade do sistema real. Assim, para este tipo de 

problema, algumas hipóteses podem ser consideradas (Moran et al., 2013). A saber: 

regime permanente, escoamento unidimensional, fluido incompressível, propriedades e 

perfil uniformes nas seções com fluxo, e variações de energias cinética e potencial 

desprezíveis perante a variação de energia térmica. Também foi considerado uma 

geometria cilíndrica simples para o formato do volume de controle (formato do 

aquecedor). 

A partir da conservação da massa, assumindo a água em regime permanente, 

concluímos que as vazões mássicas de entrada e saída são iguais, conforme a seguinte 

relação: 

 

 𝑚𝑒̇ = �̇�𝑠 = �̇�                                                                                                    (2) 

 

Além disso, a hipótese de regime permanente nos diz que não há variação com o 

tempo, assim o termo  
𝑑𝐸𝑣𝑐

𝑑𝑡
 é nulo, e como não há nenhum trabalho externo em questão 

o termo �̇�𝑣𝑐  é nulo também.  

Pode-se considerar que a diferença de nível entre a entrada e saída do aquecedor, 

é desprezível, portanto 𝑧𝑒  ≈ 𝑧𝑠. Já a parcela da energia cinética 
𝑉²

2
 , pode ser 

desconsiderada se compara com a variação da entalpia devido a variação de temperatura 

da água. Com isso, a Equação 1 fica: 

 

�̇� =  �̇�(ℎ̂𝑠 − ℎ̂𝑒)                                                                                                 (3) 

 

A vazão mássica pode ser dada como o produto entre a vazão volumétrica e a 

massa específica. 
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�̇� = 𝜌 ∙ 𝑄                                                                                                        (4) 

 

Utilizando as Equações 3 e 4, é possível calcular a potência necessária para 

aquecer água a uma vazão de 1 L/min, na temperatura de 22 °C até 80 °C. Seguindo 

(Moran et al., 2013) para as propriedades da água e fazendo os devidos cálculos, se 

obtém uma taxa de transferência de calor necessária mínima de 3,99 kW, 

correspondente a energia líquida a ser adicionada ao fluido, compreendendo tanto a 

transferência a partir da resistência quanto a transferência para o ambiente, conforme a 

seguinte relação: 

 

�̇�𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 −  �̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 3,99𝑘𝑊 

 

As subseções seguintes apresentam as estimativas para o termo de perda para o 

ambiente.  

2.1.2 Calor Perdido por Convecção Natural 

Utiliza-se o termo convecção para descrever a transferência de energia entre uma 

superfície e um fluido em movimento sobre esta superfície. A convecção inclui a 

transferência de energia pelo movimento global do fluido (advecção) e pela 

transferência de calor devido ao movimento aleatório das moléculas do fluido (difusão). 

A taxa de transferência de calor a partir de uma superfície através de convecção é 

proporcional a diferença de temperatura entre a superfície e ao fluido e a área 

superficial, e é dada pela Lei de Resfriamento de Newton, correspondente a seguinte 

relação (INCROPERA,1996):  

 

�̇� = 𝐴𝑠ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞)                                                                                              (4) 

 

onde: 
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𝐴𝑠 é a área superficial onde ocorre a transferência de calor [m²]; 

L é o comprimento do aquecedor [m]; 

𝑇𝑠 é a temperatura da superfície [K]; 

𝑇∞ é a temperatura de referência do fluido [K]; 

ℎ é o coeficiente médio de transferência de calor por convecção [W/m²⋅K]; 

 

Para o caso de um cilindro, a área de transferência de calor por convecção é dada 

por π⋅d⋅L. De maneira geral, o coeficiente de transferência de calor médio é dado 

através do número de Nusselt médio, o qual pode ser estimado a partir de modelos e 

correlações específicos para cada condição. O número de Nusselt relaciona a 

transferência de calor por convecção e por condução do fluido, e para o caso da 

transferência de calor a partir de superfície externa de cilindro é dado pela seguinte 

relação: 

 

𝑁𝑢𝑑 =
ℎ̅𝑑

𝑘
                                                                                                          (5) 

 

onde: 

d é o diâmetro externo do aquecedor [m]; 

k é a condutividade térmica do fluido [W/m⋅K]; 

Convecção natural ocorre quando uma força de corpo atua sobre um fluido no 

qual existem gradientes de massa especifica, onde o escoamento é resultante do 

processo de transferência de calor entre a superfície e o fluido. O efeito líquido é uma 

força de empuxo, que induz correntes de convecção natural. No presente caso, o 

gradiente de massa especifica é devido a um gradiente de temperatura gerado pelo tubo 

quente imerso no ar do laboratório e a força de corpo é devido ao campo gravitacional 

que faz com que o ar quente de menor densidade suba e o ar frio de maior densidade 
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desça, gerando assim escoamento do fluido (INCROPERA,1996), exemplificado na 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Convecção natural em cilindro horizontal. 

Fonte: Incropera (1996) 

De acordo com (INCROPERA,1996), o coeficiente de transferência de calor h̅ 

na situação de convecção natural para cilindro horizontal pode ser dada a partir do 

número de Nusselt, para a seguinte relação: 

 

𝑁𝑢𝑑 =

(

 
 
0,6 +

0,387𝑅𝑎
𝑑

1
6

[1+(
0,559

Pr
)

9
16]

8
27

)

 
 

2

                                                                        (6) 

 

onde: 

Pr é o número de Prandtl que expressa a relação entre a difusão da quantidade de 

movimento e a difusão da quantidade de calor em um fluido; 

g é a aceleração da gravidade [m/s²]; 

β é o coeficiente de expansão, que para gás ideal 𝛽 =
1

𝑇
 ; 
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α é a difusividade térmica [m²/s]; 

𝜐 é a viscosidade cinemática [m²/s]; 

d é o diâmetro do cilindro [m]. 

Ra é o número de Rayleigh, dado pela seguinte relação: 

 

𝑅𝑎𝑑 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠−𝑇∞)𝑑

3

𝛼𝜈
                                                                                               (7)   

 

A Equação 6 é válida somente para 𝑅𝑎𝑑 ≤ 10
12. Todas as propriedades 

utilizadas para calcular Nusselt são estimadas na temperatura de filme, que é definida 

como a média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. A 

temperatura da superfície interna do aquecedor foi considerada como sendo igual à 

80°C, portanto assumindo que o coeficiente de transferência de calor interno é elevado, 

a temperatura da superfície externa também foi considerada como sendo  80°C. Sendo o 

fluido em questão ar com temperatura considerada de 293 K (Tabela 2.1) que resulta em 

uma temperatura de filme de 323 K e seguindo (INCROPERA,1996) para estimar as 

propriedades na temperatura de filme, da Equação 7 obtém-se número de Rayleigh igual 

a 506617, portanto a Eq. 6 pode ser utilizada para estimativa do coeficiente de 

transferência de calor, que resulta em número de Nusselt igual a 12,02. 

Assim, conhecendo o número de Nusselt e utilizando (INCROPERA,1996) para 

estimar a condutividade térmica do ar na temperatura de filme, é possível calcular o 

coeficiente de transferência de calor médio com a Equação 5, que resulta em h̅ de 6,62 

W/m²K. 

Sabendo o valor médio do coeficiente de transferência de calor por convecção e 

a área na qual ocorrerá esta transferência, é possível calcular a perda de calor por 

convecção natural existente no aquecedor utilizando a Equação 4, que resulta em uma 

taxa de transferência de 32 W. 
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2.1.3 Calor Perdido por Radiação 

Todo corpo que possui temperatura maior que 0 K emite radiação térmica, a qual 

não precisa de um meio para se propagar. Então, se existirem dois corpos no vácuo com 

temperaturas diferentes, eles entrarão em equilíbrio térmico por meio da emissão de 

radiação térmica pelas suas superfícies (INCROPERA,1996). 

Para efeito de projeto, considerar-se o aquecedor e o ambiente no entorno como 

corpos negros. Isto é, eles absorvem toda radiação que neles incidem, nada atravessa ou 

é refletido. Isso é uma boa maneira de simplificar os cálculos e evitar erros no 

dimensionamento, pois a troca de calor entre corpos negros é a maior possível. A 

transferência de calor entre corpos negros é determinada a partir da Lei de Stefan-

Boltzmann, e dada pela seguinte relação para corpos negros com geometria qualquer: 

 

�̇� = 𝐴𝜎𝐹(𝑇⁴1 − 𝑇⁴2)                                                                                          (8) 

 

onde: 

A é a área emitente de radiação do aquecedor [m²]. 

σ é a constante de Stefan-Boltzmann 5,67 x 10-8 W/m2K4. 

T1 e T2 são as temperaturas do aquecedor e do ar ambiente, respectivamente [K]. 

F é o fator de forma entre 1 e 2. O fator de forma representa a parcela da energia 

emitida pelo corpo 1 que atinge o corpo 2. Para esta situação, considera-se que toda 

energia emitida por radiação do aquecedor atingirá o ar ambiente, então a fator de forma 

será igual a 1. 

Conhecendo as temperaturas e a área (Tabela 2.1), pode-se calcular a perda de 

calor por radiação utilizando a Equação 8, resultando em 37 W. 
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2.2 SISTEMA DE CONTROLE 

É necessário obter um sistema de controle para ajustar a temperatura do 

processo, uma vez que a potência nominal da resistência elétrica é ligeiramente superior 

a necessária. Para isso, decidiu-se utilizar um sistema de controle em malha fechada. 

No sistema de controle em malha fechada com atuação de maneira contínua, 

informações sobre a evolução dos parâmetros de interesse do sistema são utilizadas para 

determinar o sinal de controle que deve ser aplicado ao processo em um instante 

específico, realizado através da atuação decorrente de um sinal de medição. Em geral, a 

fim de tornar o sistema mais preciso e de fazer com que a saída atinja um valor desejado 

independentemente de perturbações ou variações das condições operacionais, o sinal de 

saída é comparado com um sinal de referência (chamado de set-point) e o desvio 

(definido como erro) entre estes dois sinais é utilizado para determinar a intensidade da 

atuação no sinal de controle que deve efetivamente ser aplicado ao processo. Assim, o 

sinal de controle é determinado de forma a corrigir este desvio entre a saída e o sinal de 

referência. O dispositivo que utiliza o sinal de erro para determinar ou calcular o sinal 

de controle a ser aplicado à planta é chamado de controlador e o dispositivo que retorna 

o sinal de saída para alimentar a entrada é chamado de sensor (FRANKLIN et al.,2013). 

Um sistema de controle em malha fechada está esquematizado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Sistema de controle em malha fechada. 

Fonte: Doebelin (1990) 

No presente estudo, devido ao fato de que a atuação se dará por resistência 

elétrica, e a atuação de modo contínuo (não-discreto) é de implementação 
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consideravelmente complicada devido a potência em questão, será utilizado um controle 

liga-desliga (on-off), atendendo aos conceitos de controle em malha fechada 

apresentados nesta seção. 

2.2.1 Sensores 

Sensores são dispositivos que convertem uma grandeza física em um parâmetro 

identificável por observador ou sistema de aquisição e/ou controle. O sensor utilizado 

no presente estudo foi um termopar porque são sensores de temperatura simples, 

robustos e de baixo custo, sendo amplamente utilizados nos mais variados processos de 

medição de temperatura.  

Um termopar é constituído de dois metais distintos unidos em uma das 

extremidades. Quando há uma diferença de temperatura entre a extremidade unida e as 

extremidades livres, verifica-se o surgimento de uma diferença de potencial que pode 

ser medida. Diferentes tipos de termopares possuem diferentes relações entre potencial e 

temperatura (DOEBELIN,1990). O termopar utilizado no presente estudo foi do tipo T, 

consistindo em junta de cobre e constantan, pois apresenta incerteza nominal reduzida 

se comparado aos demais termopares comerciais com preço acessível. 

2.2.2 Controlador 

O controlador é o sistema responsável por receber o sinal do sensor (sinal de 

saída) e comparar com um sinal de referência (set-point) e o desvio entre esses dois 

sinais é utilizado para determinar o sinal de controle que deve ser enviado ao atuador. A 

partir de uma lógica programada no controlador, o sinal de controle é determinado de 

forma a corrigir este desvio. 

Para o presente projeto, a lógica de controle adotada consiste em um modelo de 

controle liga-desliga (on-off). O que significa que a resistência será ligada e desligada de 

acordo com a temperatura medida pelo sensor. Assim, estipulou um set-point inferior 

para a temperatura que quando for atingido, a resistência será ligada. Da mesma 

maneira, um set-point superior que quando atingido a resistência será desligada. A 

programação do controlador é apresentada no Apêndice 1. 

O dispositivo utilizado como controlador foi uma placa Arduino somada a 

módulos de Nanoshields. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3tipo
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hardware livre com um microcontrolador com suporte de entrada e saída embutido e 

uma linguagem de programação padrão similar ao C. É amplamente utilizado em 

projetos de automação, principalmente para testes e implementação de sistemas 

produzidos em pequena escala. Os Nanoshields são um sistema de eletrônica modular 

utilizados para prototipagem rápida. Eliminam excesso de fios e minimizam tarefas 

como solda e fixação de componentes. Os Nanoshields utilizados para o presente 

projeto são para leitura de sinal de termopar, bem como para utilização de portas 

digitais de saída com módulo Miniterminal. Também foi utilizada uma placa expansora 

Base Board L, onde todos os módulos são fornecidos pela Circuitar (2017). 

2.2.3 Atuador 

Os atuadores são componentes que recebem o sinal do controlador e agem sobre 

o equipamento de acordo com aquele sinal. Para este projeto, um relé de estado sólido 

(Solid State Relay) foi utilizado como atuador. O relé funciona como uma chave no 

circuito elétrico que contém a resistência. Quando ele recebe o sinal de controle de 5 V, 

ele fecha o circuito possibilitando a passagem de corrente elétrica e ligando a 

resistência. Por outro lado, quando o sinal de entrada é nulo, o chaveamento fica aberto 

e consequentemente a resistência permanece desligada. O circuito elétrico explicado 

acima está esquematizado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Circuito elétrico com chaveamento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entrada/sa%C3%ADda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
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2.3 DIMENSIONAMENTO 

A potência necessária para aquecer a água nas condições do projeto, será a soma 

das potências calculadas anteriormente. Porém, esse valor é bem peculiar e não seria 

possível encontrar no mercado uma resistência que atendesse exatamente. A potência 

calculada foi ligeiramente superior a 4 kW, então a resistência elétrica especificada para 

o projeto foi uma de 4,5 kW. 

A resistência especificada possui uma rosca de 1 ¼ polegadas, que acarretou em 

uma tubulação de 2 polegadas para o corpo do aquecedor. A tubulação retilínea possui 

comprimento de 500 mm e dois T’s de 2 polegadas foram utilizados em suas 

extremidades para o acoplamento da resistência e do termopar. Tanto na entrada quanto 

na saída do aquecedor, utilizou-se buchas redutoras para reduzir o diâmetro de 2 para ½ 

polegadas, que é o diâmetro da mangueira de silicone que transportará a água. O 

material das peças foi cobre revestido, devido sua resistência a altas temperaturas e a 

oxidação. Ao final da montagem, a massa total do aquecedor sem água é de 6 kg. 

O relé também precisa ser especificado. Ele deve ser capaz de receber o sinal do 

Arduino, ou seja, o sinal de entrada deve ser sensível a 5 V. Da mesma maneira que sua 

saída consiga suportar a corrente do resistor. Mas a potência elétrica é o produto da 

tensão pela a corrente elétrica, assim, para determinar a corrente, utilizou-se a seguinte 

equação: 

 

𝑖 = 𝑃/Δ𝑈                                                                                                          (9) 

 

onde: 

P é a potência elétrica [W]; 

ΔU é a diferença de tensão [V]. 

Sabendo que a potência da resistência é 4,5 kW e a fonte será de 220 VAC, 

encontra-se a corrente que passará pelo circuito, igual a 20,5 A. Assim, a saída do relé 

deve suportar uma corrente elétrica de 20,5 A. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

3.1 SEGURANÇA 

Após o dimensionamento dos componentes foi realizado a compra das peças e a 

montagem do aquecedor. Durante a sua construção, alguns problemas surgiram e as 

devidas soluções foram aplicadas.  

O primeiro problema encontrado durante a construção e teste do protótipo foi 

relacionado a estanqueidade do sistema, que é de extrema importância por motivos de 

segurança. Vazamentos podem causar danos a pessoas e causar curto circuito no 

controlador. Quando montado, a ligação entre as peças feita por rosca gerou vazamentos 

que foram controlados utilizando fita de teflon. O controlador, por sua vez, foi instalado 

dentro de uma caixa plástica para evitar contato com água. 

Outro problema foi a segurança do circuito elétrico que possui componentes 

como fios e tomadas que possuem um limite de corrente elétrica. Caso esse limite seja 

ultrapassado, as partes plásticas e poliméricas desses componentes podem derreter 

causando curto circuito e danos. Um disjuntor foi instalado imediatamente após a 

alimentação do sistema para evitar corrente excessiva e proteger o circuito. Também foi 

instalado um botão em paralelo para que o desligamento do aquecedor possa ser feito 

manualmente. 

A Figura 3.1 ilustra o circuito completo, contando com a alimentação e os 

componentes de segurança e de controle. 
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Figura 3.1- Circuito completo. 

 

3.2 ARRANJO FÍSICO 

O posicionamento inicialmente pensado (Figura 1.1) não se mostrou satisfatório, 

pois espaços internos do aquecedor estavam sem líquido, o que poderia causar 

problemas de superaquecimento e erros de medição. Assim, decidiu-se mudar para a 

vertical o aquecedor, ficando a entrada na parte inferior e a saída na parte superior. Isso 

garante que o sensor fique completamente submerso em água quando em operação e 

assim executar corretamente a medição, e evita que a resistência elétrica fique 

parcialmente exposta a gás ao invés de líquido. 
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Figura 3.2 - Novo posicionamento do aquecedor. 

Porém esse novo posicionamento exige uma nova avaliação da perda de calor 

por convecção natural pois as condições mudaram e o coeficiente de transferência de 

calor encontrado anteriormente é para o caso de cilindro horizontal. De maneira similar 

ao que foi feito anteriormente, para calcular a taxa de transferência de calor por 

convecção natural em cilindro vertical utiliza-se a equação da Lei do Resfriamento de 

Newton (Equação 4) com o coeficiente de transferência de calor encontrado através do 

número de Nusselt correspondente. 

O número de Nusselt para a nova condição pode ser encontrado a partir do 

número de Nusselt para o caso de placa plana vertical acrescido de 10% do seu valor, se 

a condição L/R < 0,08 𝐺𝑟𝐿

1

4 for satisfeita (LIENHARD,2011). O número de Grashof 

(Gr) é uma medida da razão entre a força de empuxo e as forças viscosas que atuam no 

fluido e está definido a seguir: 

 

𝐺𝑟𝐿 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠−𝑇∞)𝐿

3

𝜈
                                                                                              (10) 

 

onde: 
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g é a aceleração da gravidade [m/s²]; 

β é o coeficiente de expansão, que para gás ideal 𝛽 =
1

𝑇
 ; 

𝜐 é a viscosidade cinemática [m²/s]; 

L é o comprimento do cilindro [m]. 

Como o condicional em questão foi satisfeito, o número de Nusselt e o 

coeficiente de transferência de calor para situação de placa plana vertical são calculados 

da seguinte maneira (LIENHARD,2011): 

𝑁𝑢𝐿 = 0,678 𝑅𝑎𝐿
0,25 (

𝑃𝑟

0,952+𝑃𝑟
)
0,25

                                                                   (11) 

 ℎ = 𝑁𝑢𝐿
𝑘

𝐿
                                                                                                         (12) 

onde: 

Pr é o número de Prandlt; 

k é a condutividade térmica do fluido [W/m⋅K]; 

𝑅𝑎𝐿 é o número de Rayleigh para comprimento característico L. 

Adotando as mesmas premissas do cálculo de cilindro horizontal e utilizando a 

tabela 6.3 para estimar as propriedades do ar na temperatura de filme, chegamos a um 

número de Nusselt igual a 81,2. Aplicando a correção de 10% para o caso de cilindro 

vertical e aplicando a Equação 12 para calcular o coeficiente de transferência de calor, 

encontra-se o valor de ℎ igual a 5,0 W/m²K.  

Como a taxa de transferência de calor a partir de uma superfície através de 

convecção é descrita pela Lei do Resfriamento de Newton (Equação 4) e as condições 

de contorno e área permaneceram as mesmas, a diminuição do coeficiente de 

transferência de calor para a nova configuração implica na diminuição da transferência 

de calor. O que nos permite concluir que a mudança na posição não trará problemas de 

dimensionamento no aquecedor. 
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3.3 ENSAIO DO PROTÓTIPO 

Após concluir todas as pendências mostradas anteriormente, o protótipo deveria 

ser testado para verificar sua funcionalidade. Assim, uma série de testes foram feitos 

para averiguar o dimensionamento do aquecedor. Os testes foram realizados seguindo as 

seguintes etapas: 

 Fixou-se e mediu-se a vazão que passava pelo aquecedor; 

 Mediu-se a temperatura da água corrente que entrava no aquecedor e a temperatura 

do ar ambiente no local da cervejaria; 

 Ligou-se a resistência de maneira cont e esperou-se até a temperatura de saída, 

medida pelo termopar, estabilizar; 

 Com as novas condições de contorno (temperatura de saída, entrada e ar ambiente) e 

vazão, a análise térmica foi refeita e avaliada. 

 

Por motivos de segurança, a vazão de teste foi maior que a projetada para evitar 

que a temperatura da água na saída fosse elevada e pudesse causar algum acidente. 

Após um determinado número de testes necessários para assegurar repetibilidade, foi 

concluído que o projeto do aquecedor foi realizado de maneira satisfatória e seu 

funcionamento está alinhado com o apresentado. A Tabela 3.1 apresenta os valores das 

condições de contorno medidas nos testes e os respectivos valores da demanda térmica 

que foram calculados seguindo a metodologia apresentada neste trabalho, indicado a 

seguir: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +  �̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠                                                                   (13) 

�̇�𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ṁ ⋅ (ĥs  − ĥe)                                                                        (14) 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = �̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 + �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜                                                                    (15) 

 

Tabela 3.1: Resultados experimentais. 

  Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Tentrada [°C] 29,0 29,0 29,1 

Tsaída [°C] 45,0 44,6 44,8 

Tambiente [°C] 24,5 24,5 24,5 
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Q [L/min] 3 3 3 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[kW] 3,29 3,18 3,22 

Erro [%] 26,9 29,3 28,4 

 

O erro entre o projetado e o protótipo foi definido como sendo a razão entre a 

demanda térmica calculada e a potência fornecida pela resistência (4,5 kW). Porém esse 

erro é aceitável e é oriundo de erros de medição e de algumas considerações que foram 

feitas para simplificar o projeto que podem ser listadas: 

 Não utilização de instrumento de medição adequado para realizar a 

medição da vazão.  

 Presença de ar na linha proveniente da própria tubulação de água. 

 Vazão irregular de água devido a variações na perda de carga na 

mangueira de silicone (dobramentos, curvas, etc.). 

 Área superficial maior que a considerada nos cálculos, devido as 

extremidades e aos T’s. 

 Incerteza dos métodos de previsão do coeficiente de transferência de 

calor por convecção. 

 Possibilidade de ocorrência de escoamento forçado externo ao invés de 

convecção natural, o que foi impossível de se constatar 

experimentalmente.  

 Incerteza do sensor de medição. 

 

3.4 PROTÓTIPO 

As Figuras 3.3, 3.4 e 3.5 ilustram imagens do protótipo construído e ensaiado. 
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Figura 3.3 – Protótipo do aquecedor. 

 

Figura 3.4 - Circuito elétrico e sistema de controle. 
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Figura 3.5 - Arranjo do protótipo. 
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4 CONCLUSÕES 

Após o término do projeto, o aquecedor foi construído e alcançou as 

expectativas. Não foi possível atender a vazão de 1 lpm por questões hidráulicas da 

tubulação, porém o aquecimento da água na vazão de teste mostrou-se coerente com o 

projeto realizado. O modelo produzido é capaz de atender vazões maiores. 

Seu comprimento de 50 cm e peso de 6 kg fizeram com que fosse facilmente 

transportado e instalado, fazendo dele prático e compacto. Já o custo para construí-lo foi 

baixo, atendendo o perfil dos clientes: pequenos produtores de cerveja que, muitas 

vezes, não possuem fins lucrativos. Um dos motivos de ter alcançado baixo custo foi o 

aproveitamento de equipamento e peças já existente na cervejaria que foi feito o projeto 

em questão. Isso evitou a compra de novas peças e gerou economia.  

Outra meta atingida foi a eficiência no processo. Houve uma redução de 60% no 

tempo de aquecimento da água que gerou uma redução de 38% no tempo do processo 

de brassagem. Soma-se a esta discussão a eliminação de um reservatório de 

aproximadamente 100 litros que requer um queimador para aquecimento de água, 

reduzindo assim peso e espaço ocupado, bem como emissão de gases de combustão. 

A ideia final deste projeto é servir como guia para o desenvolvimento e 

construção de um aquecedor em linha, mostrando as devidas análises a serem feitas. Os 

valores para o dimensionamento podem variar, entretanto a abordagem é similar. 

4.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base nas conclusões obtidas durante a execução do presente projeto de 

conclusão de curso, podem ser propostas as seguintes atividades para trabalhos futuros: 

 Avaliação da utilização de isolamento térmico. 

 Avaliação de controle em malha fechada com controle contínuo, mediante 

modulação de frações de intervalo de tempo com acionamento e sem 

acionamento da resistência elétrica. 

 Realização de calibração e aferição dos sensores, e análise de propagação de 

incerteza. 

 Atuação para controle da vazão volumétrica. 

 Avaliação da utilização de um sistema desaerador. 
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6 APÊNDICES 

 

6.1 APÊNDICE 1 

Código de programação 

 

Nessa secção encontra-se o código utilizado na placa Arduino para a medição de 

temperatura utilizando um termopar. 

 

#include <SPI.h> 

#include "Nanoshield_Termopar.h" 

// Termopar Nanoshield on CS pin D8, type T thermocouple, no averaging 

Nanoshield_Termopar tc(4, TC_TYPE_T, TC_AVG_OFF); 

void setup() { 

 // put your setup code here, to run once: 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("-------------------------------"); 

  Serial.println(" Nanoshield Serial Thermometer"); 

  Serial.println("-------------------------------"); 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Medição de Temperatura"); 

  Serial.println(); 

  pinMode(7,OUTPUT); 
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  tc.begin(); 

} 

void printErrors() { 

  if (tc.isOpen()) { 

    Serial.print("Open circuit"); 

  } else if (tc.isOverUnderVoltage()) { 

    Serial.print("Overvoltage/Undervoltage"); 

  } else if (tc.isInternalOutOfRange()) { 

    Serial.print("Internal temperature (cold junction) out of range)"); 

  } else if (tc.isExternalOutOfRange()) { 

    Serial.print("External temperature (hot junction) out of range"); 

  } 

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  tc.read(); 

  if(tc.hasError()){ 

    printErrors(); 

  }else{ 

    Serial.print(" TEMPERATURA: "); 

    Serial.print(tc.getExternal()); 
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    if(tc.getExternal()<30){ 

      Serial.print("   Resistencia ON"); 

      digitalWrite(7,HIGH); 

    }else{ 

      Serial.print("   Resistencia OFF"); 

      digitalWrite(7,LOW); 

    } 

    } 

    Serial.println(); 

  delay(1000); 

  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


