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RESUMO

O tema apresentado nesta dissertação refere-se a um estudo sobre a aplicação dos
métodos de análise termodinâmica propostos por MERKEL e por POPPE na modelagem do
desempenho de torres de resfriamento de água evaporativas do tipo contracorrente de
tiragem mecânica. O estudo leva em consideração o método de MERKEL, mais antigo e
tradicional, utilizado nas normas técnicas de ensaio de torres evaporativas e um modelo
matemático elaborado com base no método proposto por POPPE, mais recente e mais
rigoroso, na análise térmica desses equipamentos. No desenvolvimento do trabalho foram
elaborados dois roteiros matemáticos com base nos métodos de POPPE e de MERKEL
que, além de poderem ser empregados em ensaios de desempenho, podem ser utilizados
por fabricantes e desenvolvedores de torres no intuito de aprimorar o desempenho
energético desses equipamentos. Podem ainda ser utilizados na otimização da operação
de torres visando à melhoria do desempenho de processos industriais nos quais essas
torres estão inseridas. No roteiro baseado no método de POPPE foi empregada simulação
numérica utilizando programas convencionais disponíveis na comunidade científica para a
obtenção dos principais parâmetros utilizados no projeto, dimensionamento, aprimoramento
e operação dessas torres. As análises foram desenvolvidas para torres evaporativas
operando em contra corrente. Porém, podem ser estendidas para os demais tipos de torres
com tiragem mecânica, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. O

estudo

foi

enriquecido com a aplicação do modelo de POPPE, proposto neste estudo na
determinação dos parâmetros de desempenho de algumas torres que haviam sido
ensaiadas anteriormente pelo IPT a partir do método de MERKEL. Os resultados obtidos
por ambos os métodos foram comparados e estão apresentados neste trabalho. Chegou-se
à conclusão de que a aplicação do método de POPPE, mais rigoroso que o método de
MERKEL, pode ser feita utilizando rotinas de programas de modelagem matemática
disponíveis, os quais permitem a resolução de sistemas de equações diferenciais ordinárias
com relativa facilidade e que é possível determinar as condições do ar úmido e da água
ponto a ponto ao longo do enchimento. Com isso, os resultados obtidos são mais
confiáveis, além de ser possível determinar parâmetros que não podem ser obtidos pelo
método tradicional de MERKEL para torres de resfriamento evaporativas do tipo
contracorrente.

Palavras-chave: torre, resfriamento, Merkel, IPT, Poppe, psicrometria.

ABSTRACT

Using the MERKEL and POPPE methods to model the performance behavior of
countercurrent evaporative water cooling towers
The issue presented in this dissertation refers to a study on the application of the
methods of thermodynamic analysis proposed by MERKEL and POPPE in performance
testing of evaporative countercurrent water cooling towers with mechanical draft. The study
takes into account the oldest and traditional method proposed by MERKEL that is commonly
used to develop and carry out performance testing of evaporative towers and a
mathematical model based on the method proposed by POPPE, latest and more rigorous in
thermal analysis of such equipment. This study provides two mathematical routines that can
be used by manufacturers and developers of towers in order to improve the energy
performance of these devices. They can also be used in optimizing the operation of towers
aimed at improving the performance of industrial processes in which these towers are
inserted. To develop the study based on POPPE method it was used numerical simulation
throughout conventional available computer programs to obtain the main parameters used
in the design, sizing, improvement and operation of these towers. The analyses were
developed for use in evaporative towers operating in countercurrent flow, but it can be
extended to other types of mechanical draft towers, whether small, medium or large size.
The study was enriched by the application of the model proposed by POPPE in determining
the performance parameters of some towers which had been previously tested by IPT
employing the MERKEL method. The results obtained by both methods were compared and
presented here. The study led to conclude that the application of the more rigorous method
of POPPE can be performed using available mathematical modeling programs, which allows
the resolution of ordinary differential equations systems and its possible to determine the
conditions of the humid air and the water along the fill of cooling towers. Thus, the results
obtained are more reliable as well as being able to determine performance parameters that
aren’t possible to be obtained when using the traditional method of MERKEL for
countercurrent cooling waters towers

Keywords: tower, cooling, Merkel, IPT, Poppe, psychrometry.
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1 INTRODUÇÃO

O crescente consumo mundial de energia ao longo dos anos, aliado ao aumento da
preocupação com as questões relacionadas ao meio ambiente, fez com que as entidades
governamentais incentivassem a busca de novas tecnologias e instituíssem diretrizes para
a utilização dos insumos empregados na produção industrial, visando otimizar o seu uso. A
escassez da água potável em vários continentes também trouxe uma preocupação com a
maneira de utilizar melhor os recursos disponíveis. Essas novas tecnologias foram
desenvolvidas já incluindo a preocupação com o meio ambiente e a escassez de recursos.
Segundo MIERZWA [2005], muito se tem feito no mundo com relação à implantação
de métodos e soluções visando à redução do desperdício de energia. Desde meados dos
anos 70, quando ocorreu o primeiro choque do petróleo, as empresas e os governos
passaram a olhar de outra forma a dependência da energia e procuraram soluções
alternativas. Essas soluções, no entanto, não resolveram todos os problemas, o que fez
com se preocupassem também com a melhoria da eficiência do uso da energia.
Ainda

segundo

MIERZWA

[2005],

com

o

aumento

da

população

e

o

desenvolvimento industrial, a água passou a ser cada vez mais utilizada, como se fosse um
recurso abundante e infinito. O conceito de abundância de água ainda é muito forte,
principalmente no Brasil, um dos países que mais dispõem desse recurso, pois, ainda
segundo MIERZWA [2005], cerca de 12 % a 13 % de toda a água doce do planeta
encontra-se em território brasileiro. O problema com a água no Brasil diz respeito à sua má
distribuição e a escassez de água atinge áreas de climatologia desfavorável e regiões
altamente urbanizadas, como é o caso das principais áreas metropolitanas.
Além da preocupação com a redução dos custos da produção industrial, houve a
preocupação com o meio ambiente, mais propriamente com o efeito estufa, devido aos
problemas climáticos gerados por ele. O advento do sistema de captura do carbono,
idealizado e implementado a partir da ECO 92, é uma dessas tentativas de reduzir os
efeitos climáticos causados pelo efeito estufa. Dentre os principais poluidores atmosféricos
estão as centrais termelétricas, pois a maioria delas queima combustíveis fósseis ou gás
natural e lançam na atmosfera uma quantidade considerável de dióxido de carbono e
óxidos de nitrogênio, os principais causadores de problemas climáticos observados.
Nesse universo de equipamentos e dispositivos que utilizam os principais insumos
básicos relacionados com o meio ambiente, as já mencionadas água e energia, as torres de
resfriamento representam um segmento importante, pois envolvem esses dois insumos. As
torres são amplamente utilizadas na geração industrial de energia e nas instalações de
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refrigeração e ar condicionado, produtos químicos, petroquímica, petróleo e indústrias para
rejeitar calor residual para o ambiente. Em particular, as usinas a vapor rejeitam energia na
forma de calor em cerca de duas vezes a taxa em que é gerada a energia elétrica. Para
uma determinada carga de calor a ser rejeitado para o meio, uma torre de resfriamento
evaporativa precisa de apenas cerca de um quarto da superfície de troca, quando
comparada com a de uma torre seca. Deve-se notar que as torres secas, ou trocadores de
calor arrefecidos a ar, são economicamente capazes de resfriar a água com um diferencial
térmico entre as temperaturas da água e do ar de cerca de 10 °C [ASHRAE, 1993]. Tal
nível de temperatura é considerado muitas vezes demasiado elevado para as necessidades
de água de resfriamento da maioria dos processos industriais. No caso das torres
evaporativas, o resfriamento ocorre entre a temperatura da água e a temperatura de bulbo
úmido do ar atmosférico, que é menor que a temperatura de bulbo seco do ar quando não
há saturação.
A utilização de torres de resfriamento tem um significado muito importante no
combate ao desperdício da água, pelo seu uso racional e sustentável. As torres operam em
circuito fechado ou aberto, visando à recirculação e à redução de grandes perdas. No
entanto, uma pequena reposição de água é necessária para suprir as perdas inerentes ao
processo de resfriamento, no caso das torres evaporativas e também devido ao arraste e a
purga. Além disso, as condições de operação dessas torres nem sempre são as mais
eficazes, seja pela eficiência das trocas de calor e de massa, seja pelo uso incorreto ou
pela falta de manutenção.
A taxa de consumo de água um sistema que inclui uma torre de resfriamento
evaporativa é de apenas da ordem de 1,0 % a 1,5 % da quantidade utilizada no circuito, o
que torna o sistema menos dispendioso para operar considerando o preço pago pela água
junto às companhias de saneamento. Além disso, a quantidade de água aquecida
descarregada por meio de purgas (blow down) é muito pequena, de modo que os efeitos
ecológicos nocivos são bastante reduzidos [ASHRAE, 1993].
Por último, as torres de resfriamento podem operar economicamente fornecendo
água resfriada ao processo com uma diferença de 3 ºC a 6 ºC entre as temperaturas da
água fria e a temperatura de bulbo úmido do ar ambiente.
Por se tratar de um dispositivo trocador de calor, a modelagem matemática das
torres de resfriamento utilizada pelos fabricantes era baseada na aplicação da primeira lei
da termodinâmica e da lei da conservação da massa que era amplamente utilizada no
dimensionamento de trocadores de calor tubulares.
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2 OBJETIVOS

A principal motivação na realização deste trabalho foi a perspectiva da utilização de
um método matemático mais rigoroso no tratamento do equacionamento térmico de torres
de resfriamento evaporativas como uma alternativa ao método tradicional de MERKEL,
mais simples e mais fácil de utilizar. O objetivo é obter resultados mais confiáveis para os
parâmetros de interesse analisados a partir dos dados levantados nos ensaios de
desempenho de torres de resfriamento.
A disponibilidade de recursos computacionais avançados, tais como os ambientes
MATLAB® e EES®, por exemplo, conduz o desenvolvedor à resolução simultânea de
sistemas de equações diferenciais ordinárias com relativa facilidade, permitindo, desta
forma, a elaboração de modelos matemáticos mais complexos. Intuitivamente, um modelo
matemático mais rigoroso torna-se atraente tendo em vista que a eliminação de
simplificações poderá levar à obtenção de resultados mais precisos. Além disso, um
método mais completo permite a determinação de parâmetros que normalmente não
podem ser calculados por um método mais simplificado. Foram justamente estes aspectos
que motivaram a elaboração deste estudo.
Com a utilização do método de POPPE, os ensaios de desempenho de torres de
resfriamento evaporativas poderão fornecer resultados mais confiáveis em função da não
utilização de hipóteses simplificadoras. O intuito é substituir a análise termodinâmica feita
segundo o método de MERKEL pela análise de POPPE no equacionamento e
determinação dos parâmetros de desempenho obtidos a partir dos ensaios realizados pelo
IPT.
Outro objetivo a ser alcançado é a possibilidade de utilizar dois métodos para avaliar
o desempenho de torres de resfriamento: um método simplificado (método de MERKEL)
para avaliar rapidamente o desempenho de uma torre e um método mais rigoroso (método
de POPPE) para avaliar torres para estudos de otimização de operação e eficiência
energética.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Torres de resfriamento

Torres de resfriamento são, em essência, grandes trocadores de calor onde um
líquido, predominantemente a água, é resfriado por meio de uma corrente de ar ambiente.
São equipamentos que possuem características específicas, limitando a sua utilização a
uma faixa estreita de temperaturas de operação, pois trabalham nas condições
atmosféricas.
Figura 3.1 – Alguns exemplos de torres de resfriamento

Fonte: HENSLEY (2009)

Processos e equipamentos industriais, assim como aqueles voltados para o conforto
humano, podem gerar grandes quantidades de calor que necessitam ser continuamente
dissipadas para que esses processos possam ser mantidos operando de forma eficiente.
Embora o calor gerado seja geralmente transferido para água fria, esse calor acabará
sendo rejeitado para a atmosfera por meio de trocadores de calor. Desta forma, a água
esfria e retorna ao processo, continuando assim indefinidamente.
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A água, por ser um liquido abundante e barato (não nocivo ao meio ambiente e com
calor específico elevado) quando comparada aos demais líquidos, acabou se tornando o
principal agente utilizado nos processos de transferência de calor industriais. Os projetistas
de equipamentos térmicos pensam primeiro na água como veículo de transferência de calor
e depois nos demais fluidos.
As torres de resfriamento de água estão inseridas nos mais variados tipos de
processos térmicos existentes. As centrais termelétricas com ciclo de vapor são grandes
consumidoras de energia, sendo, portanto, importantes quanto ao resfriamento da água. A
Figura 3.2 a seguir apresenta o esquema simplificado de uma central termelétrica, onde a
torre de resfriamento possui papel fundamental no processo, realizando o resfriamento da
água quente que sai do condensador da turbina a vapor. O rendimento térmico da turbina é
influenciado diretamente pelas condições de troca de calor na torre, de modo que uma
queda na quantidade de calor trocado na torre diminui o desempenho da turbina,
redundando na queda de produção de energia elétrica.
Figura 3.2 – Diagrama simplificado de uma usina termelétrica

As primeiras torres de resfriamento para uso industrial que se tem notícia surgiram
em 1894 produzidas pela empresa BALCKE & CO., em Bochum, Alemanha, pelo
engenheiro alemão HANS JOACHIM BALCKE. A empresa fabricou as primeiras torres de
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resfriamento tipo “chaminé” com 12 m de altura. Em 1904 já existiam mais de 1 400 torres
de resfriamento do tipo chaminé em operação no mundo.
Figura 3.3 – Torre de resfriamento primitiva (por volta de 1904).

Fonte: VETTOR (2013)

As torres de resfriamento primitivas eram do tipo de tiragem natural e eram em sua
grande maioria utilizadas nas centrais termelétricas.

Figura 3.4 – Torres de resfriamento aperfeiçoadas (por volta de 1926).

Fonte: VETTOR (2013)

19

Em 1926, inicia-se o processo de aperfeiçoamento e inovações nas formas e
materiais de construção de torres de resfriamento, tornando-as mais eficientes. Na foto da
Figura 3.4, da esquerda para à direita, aparecem uma torre de concreto armado, uma torre
de madeira, e uma torre hiperbólica construída com uma estrutura de aço e revestimento de
madeira.
Em 1930, nos Estados Unidos, surge a primeira torre de resfriamento de tiragem
mecânica (Figura 3.5).

Figura 3.5 – Torre de resfriamento de tiragem mecânica (1930).

Fonte: VETTOR (2013)

Figura 3.6 – Evolução das torres de tiragem natural.

Fonte: VETTOR (2013)
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As torres de tiragem natural foram crescendo em tamanho ao longo do tempo, chegando a
mais de 200 m de altura nos tempos atuais (Figura 3.6).
No Brasil, as primeiras torres de que se tem notícia apareceram por volta de 1951 e
eram totalmente de madeira (Figura 3.7).

Figura 3.7 – Primeiras torres de resfriamento no Brasil (1951).

Fonte: VETTOR (2013)

Figura 3.8 – Primeira torre de resfriamento circular multi-fan (1975).

Fonte: VETTOR (2013)
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Nos Estados Unidos, surge em 1975 a primeira torre de resfriamento do tipo de fluxo
cruzado com múltiplos ventiladores em formato circular (multi-fan).

3.2 Classificação e definições

As torres de resfriamento são classificadas de acordo com a sua forma construtiva,
a forma de contato entre o ar e a água, a direção do fluxo de ar, o modo de introdução do
ar, etc.
Pode-se dizer que há dois grandes grupos de torres de resfriamento:

● Contato direto, úmida, em circuito aberto ou evaporativas;

● Contato indireto, em circuito fechado ou secas.

As torres de circuito aberto ou evaporativas são aquelas em que a água e o ar
entram em contato direto um com o outro, o que acaba fazendo com que haja evaporação
da água durante o resfriamento. Representam a grande maioria das torres existentes,
principalmente devido à sua característica de possibilitar trocas de calor latente entre o ar e
a água, que são bastante significativas quando comparadas às trocas por calor sensível.
Nas torres de contato indireto ou em circuito fechado, como o próprio nome diz, a
água não tem contato direto com o ar. Nestes casos, a água circula no interior de
serpentinas que são dispostas na corrente de ar no interior da torre. Não há troca de calor
latente e a capacidade de resfriamento é menor que a das torres evaporativas.
Em seu livro, GURNEY e COTTER [1966] classificam as torres em cinco grupos,
que na verdade acaba sendo uma subdivisão da classificação dos dois grupos descritos
acima. Já, o COOLING TECHNOLOGY INSTITUTE – CTI (antigo COOLING TOWER
INSTITUTE) não define a classificação em grupos, mas simplesmente em função do tipo da
torre.
A classificação proposta por GURNEY e COTTER [1966] em seu livro é mais
abrangente, incluindo até mesmo métodos de resfriamento de água não convencionais.
Porém, trata-se de uma classificação interessante e que agrega conhecimento ao assunto e
vale a pena ser mencionada. Somente são apresentados os quatro primeiros grupos; o
quinto refere-se à torres ornamentais e não apresenta importância tecnológica.
•

Grupo 1 – Piscina simples ou piscina com spray (ver Figura 3.9)
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Constitui-se de uma piscina ou tanque aberto à atmosfera, em que a água é
simplesmente armazenada e resfriada pela exposição da água ao ar atmosférico ou pela
ação do vento. É pouco eficiente e a capacidade de resfriamento é variável em função das
condições ambientais e da existência ou não de vento.

O custo de implantação deste tipo

de torre é muito baixo. Além da baixa capacidade de resfriamento, pelo fato do tanque ser
aberto à atmosfera, há significativo acúmulo de sujeira na água armazenada. A vazão de
água de reposição é muito pequena devido à baixa taxa de evaporação.

Figura 3.9 – Torres de resfriamento tipo piscina

Fonte: GURNEY e COTTER (1966)

A torre com aspersão de água (spray) possui um rendimento melhor que sua irmã
anterior. As paredes laterais são elevadas para minimizar o arraste de água para o exterior.
Porém, pode haver elevada perda de água quando há ventos fortes. A vazão de água de
reposição é pouco maior em relação à piscina sem spray. Pelo fato de não possuírem
partes móveis ou enchimentos, essas torres são beneficiadas por uma manutenção
mínima.
•

Grupo 2 – Torres atmosféricas - com ou sem enchimento (ver Figura 3.10)

As torres atmosféricas são do tipo evaporativo e dependem da ação do vento para
que haja o resfriamento da água, pois não possuem nenhum meio mecânico para produzir
uma corrente de ar no interior da torre. Há de se considerar a influência da convecção
natural que ocorre causada pelo fluxo de água quente no interior da torre e que acaba, de
alguma forma, oferecendo resistência à passagem do ar que vem do exterior.
As torres atmosféricas são caixas abertas no teto e com as paredes laterais dotadas
de aberturas para permitir o fluxo de ar. A água entra por meio de tubos na parte superior, é
borrifada no interior da caixa e cai por gravidade no tanque de coleta que existe na parte
inferior.
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Há dois tipos básicos de torres atmosféricas: com e sem enchimento, exemplificadas
na Figura 3.10, a seguir. Nas torres sem enchimento a água é borrifada na parte superior
da caixa e cai livremente até atingir o tanque, passando em meio à corrente de ar que
atravessa a caixa, em fluxo cruzado. Já nas torres com enchimento, a água encontra no
seu caminho alguns obstáculos de forma que sua queda até o tanque seja retardada,
aumentando desta forma o tempo de exposição (tempo de residência) das gotas de água
com o ar. Esse enchimento geralmente é feito com ripas de madeira ou de plástico,
dispostas horizontalmente e espaçadas de forma a oferecer mínima resistência à
passagem transversal do ar.
Figura 3.10 – Torres de resfriamento atmosféricas

Fonte: GURNEY e COTTER (1966)

Por não possuírem partes móveis, esse tipo de torre oferece baixo custo de
manutenção e de operação. A manutenção se limita à troca ou reparação do enchimento a
determinados intervalos de tempo. Em contrapartida, sua capacidade de resfriamento é
variável, dependendo das condições ambientais e da existência de ventos. Também, é
necessário que seja instalada em locais abertos, sem obstruções ao redor que inibam a
passagem do ar. Por serem evaporativas, há a necessidade de reposição da água
evaporada e, também, daquela parcela arrastada pela corrente de ar para o exterior.
•

Grupo 3 – Torres de tiragem natural (ver Figura 3.11)
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Diferentemente das torres atmosféricas, as torres de tiragem natural empregam o
chamado “efeito chaminé” como meio de arrastar o ar para o interior da torre.
São caracterizadas pelo aspecto curvilíneo e elevado de sua silhueta. Operam
exclusivamente pelo efeito da convecção natural que ocorre em seu interior, causada pelo
aquecimento do ar pela água quente. O formato hiperbólico é utilizado para maximizar o
efeito aerodinâmico no interior do corpo. O ar atmosférico entra por aberturas existentes na
parte inferior da torre e sai pela chaminé. A água aquecida é borrifada sobre o enchimento
existente e cai no tanque inferior.
Há dois tipos, ambos mostrados na Figura 3.11: contracorrente e corrente cruzada.
No primeiro tipo, o ar e a água caminham na mesma direção, porém em sentidos opostos
no interior do enchimento. No tipo de corrente cruzada, o ar e a água caminham em
direções perpendiculares entre si.
São torres que tem um custo elevado de implantação, pois deve possuir paredes
elevadas e sólidas. Mas, pelo fato de não possuir partes móveis, seu custo operacional é
baixo quando comparado a outras torres de mesma capacidade. Há, porém, um
inconveniente nesse tipo de torre, que reside na dificuldade de se controlar a temperatura
da água na saída.

Figura 3.11 – Torres de resfriamento de tiragem natural

Fonte: HENSLEY (2009)
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Essas torres são utilizadas para grandes vazões de água ou quando a temperatura
da água quente é elevada para ser utilizada em torres de outro tipo. Em outras palavras,
são adequadas a grandes cargas térmicas e só podem ser aplicadas quando a temperatura
da água é maior que a temperatura de bulbo seco do ar. São muito utilizadas em centrais
termelétricas pela sua grande capacidade de resfriamento.
•

Grupo 4 – Torres de tiragem mecânica

Neste grupo está a maioria das torres utilizadas no mundo. Como o próprio nome
diz, o fluxo de ar no interior da torre é provocado pela ação de meios mecânicos,
normalmente ventiladores acionados por motores elétricos ou de combustão interna. Há
duas categorias a serem consideradas: aquelas em que a tiragem é feita por ventiladores
localizados na entrada de ar e que insuflam o ar para o interior da torre, denominadas de
torres de tiragem forçada, e aquelas em que o ventilador está localizado na saída do ar e
que o succiona do interior, denominadas de torres de tiragem induzida.
A Figura 3.12 a seguir apresenta o esquema de uma torre evaporativa de tiragem
forçada operando em contracorrente. A água é aspergida no interior da torre sobre o
enchimento e a corrente de ar é ascendente provocada pelo insuflamento do ar externo por
ventiladores localizados na base da torre. Embora o ar entre na torre perpendicularmente à
direção do escoamento da água, sob o enchimento, as trocas de calor ocorrem com o
escoamento do ar seguindo paralelamente ao fluxo da água, em sentido oposto. Desta
forma, esse tipo de torre é também denominada de torre de contra-fluxo ou contracorrente.
Figura 3.12 – Torres de resfriamento evaporativas de tiragem forçada

Fonte: HENSLEY (2009)
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Por possuírem os ventiladores localizados na base da torre, as estruturas desse tipo
de equipamento são menos robustas e mais leves quando comparadas com as torres de
tiragem induzida, as quais possuem os ventiladores localizados no topo da torre. Assim
construídas, são também menos sujeitas às vibrações dos rotores de seus ventiladores, as
quais surgem no decorrer do tempo devido a desbalanceamentos provocados pelo
desgaste ou acúmulo de sujeira.
Sob o ponto de vista térmico, as torres de tiragem forçada são ligeiramente mais
eficientes que as torres de tiragem induzida, pois a turbulência e a massa específica do ar
na região do enchimento são maiores que nas primeiras.
Na Figura 3.13, a seguir, são apresentados dois principais tipos de torre de tiragem
induzida encontradas no mercado. Nessas torres, os ventiladores são localizados no topo
do equipamento e aspiram o ar do seu interior. Devido a essa característica, a vida útil dos
ventiladores tende a ser menor que aquela das torres de tiragem forçada, pois nas
primeiras o ar que passa pelas pás do rotor está carregado de umidade e eventualmente de
gotículas de água, que acabam causando desgaste das pás e desbalanceamentos.

Figura 3.13 – Torres de resfriamento evaporativas de tiragem induzida

Fonte: HENSLEY (2009)

As torres evaporativas de tiragem induzida de contracorrente são aquelas em que o
ar caminha para cima e a água para baixo, em escoamentos paralelos, conforme já definido
anteriormente. A troca de calor se dá majoritariamente no interior do enchimento. Já, nas
torres evaporativas de tiragem induzida em fluxo cruzado, o ar entra perpendicularmente à
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direção do fluxo da água. A Figura 3.14, a seguir, mostra o interior de uma torre desse tipo.
Neste exemplo, a torre possui apenas um ventilador posicionado na parte central do corpo
e as trocas de calor se dão nos enchimentos localizados nas laterais do equipamento.
Fazendo

uma

comparação

entre

esses

dois

tipos

(corrente

cruzada

e

contracorrente), GURNEY e COTTER [1966] afirmam que o desempenho térmico é melhor
nas torres de contracorrente devido ao melhor aproveitamento da capacidade de troca do
enchimento. Quanto ao tamanho, se forem comparadas duas torres de mesma capacidade
de troca de calor, aquelas de fluxo cruzado ocupam uma área de terreno significantemente
maior que as de contracorrente.
Figura 3.14 – Vista interna de uma torre de tiragem induzida em corrente cruzada

Fonte: HENSLEY (2009)

As torres de tiragem mecânica, de um modo geral, costumam ser mais compactas
que outros tipos de torres de mesma capacidade de troca de calor, devido ao seu melhor
desempenho térmico. Além disso, permitem a obtenção de um excelente controle da
temperatura de saída da água, permitindo sua utilização em processos térmicos que exijam
tal requisito. Esse controle é normalmente realizado pela variação da rotação do ventilador,
permitindo, desta forma, variar a vazão de ar admitido no espaço interno da torre. Esse
recurso é desejável principalmente considerando que as condições climáticas variam ao
longo do dia e do ano e, assim, é possível adaptar as condições de troca de calor a essas
variações climáticas.
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Outra vantagem das torres de tiragem mecânica sobre suas concorrentes diz
respeito ao seu posicionamento físico em relação aos prédios circunvizinhos. Como essas
torres possuem ventiladores, elas não necessitam estar posicionadas em locais abertos ou
que sejam sujeitos a ventos. Porém, há um fato que pode prejudicar seu desempenho, que
é a recirculação de ar úmido. É necessário tomar as devidas precauções para que o ar
úmido e aquecido que sai da torre não seja readmitido por ela. Isso poderia causar um
“curto-circuito” no equipamento, levando a torre ao seu desligamento como trocador de
calor.
Sob o ponto de vista de manutenção, as torres de tiragem induzida apresentam
maior dificuldade de acesso às partes mecânicas quando comparadas às torres de
ventilação forçada. Também, os custos de operação das torres de tiragem mecânica em
geral são maiores que os dos demais tipos. Nas torres de grande porte, por exemplo, o
custo da energia consumida nos motores elétricos pode ser significativo, pois geralmente
esses motores são de grande potência e costumam permanecer ligados a maior parte do
tempo de operação da torre.
HENSLEY [2009] apresenta ainda um tipo híbrido de torre de resfriamento, que
agrega baixo custo operacional a um melhor controle da temperatura da água. Trata-se da
colocação de ventiladores insufladores de ar em uma torre de tiragem natural, conforme
mostrado nas fotos da Figura 3.15.

Figura 3.15 – Torre de resfriamento híbrida – Tiragem natural

Fonte: HENSLEY (2009)

Esse tipo de torre opera normalmente com os ventiladores desligados e quando as
condições atmosféricas tornam-se desfavoráveis e a temperatura da água que sai começa
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a se elevar, os ventiladores são ligados um a um, de forma gradual, até que seja atingido o
equilíbrio e a temperatura da água retorne ao valor inicial. Sendo bem dimensionados, os
ventiladores são ligados somente nas horas mais quentes do dia, horário em que há queda
na capacidade de resfriamento pela via natural. Quando a temperatura da água começar a
cair abaixo do valor operacional, os ventiladores vão sendo desligados gradualmente.

KLOPPERS [2003] menciona um outro modelo de torre de resfriamento híbrida, que
pode ser vista na Figura 3.16. Trata-se de uma torre de tiragem induzida evaporativa que
possui trocadores de calor aletados em circuito fechado. Normalmente, essas torres são
utilizadas onde a água disponível é escassa ou quando o resfriamento é feito para outros
líquidos.
Figura 3.16 – Torre de resfriamento híbrida – Tiragem induzida

Fonte: KOPPLERS (2003)

Outro exemplo de implementação de um sistema de controle da temperatura da
água é apresentado por HENSLEY [2009] na Figura 3.17, a seguir, para uma torre de
tiragem induzida operando em fluxo cruzado. Na configuração mostrada nessa figura, é
possível determinar a quantidade de ventiladores que estarão ligados simultaneamente e,
com isso, poder variar a carga térmica da torre, pelos mesmos motivos já explicados
anteriormente.
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Figura 3.17 – Torre de fluxo cruzado com vários ventiladores

Fonte: HENSLEY (2009)

3.3 Partes de uma torre de resfriamento

A Figura 3.18 a seguir apresenta as principais partes de uma torre de resfriamento.
Figura 3.18 – Principais partes de uma torre de resfriamento
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Dessas partes principais, destaca-se o enchimento, cuja finalidade é permitir uma troca de
calor mais eficiente entre o ar e a água. Com o passar dos anos, os enchimentos foram
alvo de constantes aperfeiçoamentos pelos fabricantes. No início, eram feitos de madeira,
que em pouco tempo acabava sendo corroída por fungos e por produtos químicos
presentes na água devido ao tratamento. Como foi mencionado anteriormente, a função do
enchimento é basicamente retardar a passagem da água desde o topo da torre até o
tanque de coleta de modo a promover o contato com o ar no maior tempo possível.
Há dois tipos básicos de enchimentos: o de respingo e o de filme de contato.
Os enchimentos de respingo são os mais antigos e remontam aos primórdios da
construção das primeiras torres de resfriamento comerciais. Os mais antigos eram feitos
com ripas de madeira tratada quimicamente, montadas paralelamente umas em relação às
outras, com um espaçamento generoso entre elas. A água, ao cair sobre elas, divide-se em
gotas menores durante a queda, fazendo aumentar a área exposta às trocas de calor e
massa necessárias ao resfriamento. A Figura 3.19, a seguir, apresenta um enchimento
típico do tipo de respingo.

Figura 3.19 – Enchimento típico do tipo de respingo

Fonte: HENSLEY (2009)

Segundo CARNEIRO [2013], nos Estados Unidos eram utilizadas madeiras do tipo
Red Wood ou Douglas Fir, de florestas renováveis, com peso específico em torno de 700
kg/m³, que se pareciam com o pinheiro brasileiro (Araucária). Essas madeiras sempre
foram tratadas em autoclave com fungicidas e bactericidas, para garantir grande resistência
ao ataque microbiológico. No Brasil, por falta de madeira similar e estações de tratamento,
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foram empregadas no passado madeiras de lei, tais como a peroba-rosa, ipê,
maçaranduba, cumaru, entre outras. A exigência técnica principal era a de que tivessem
peso específico em torno de 1.100 kg/m³. Isso, aparentemente, isentava as madeiras de
receber tratamento, por serem extremamente duras. Porém, apesar da resistência natural
ao ataque microbiológico, na prática elas acabavam por sofrê-lo, principalmente nas
regiões não inundadas da torre, onde a água tratada não agia.
O enchimento de respingo, embora menos eficiente em promover as trocas de calor
e de massa que os enchimentos de filme de contato, oferece menor perda de carga à
passagem do ar que estes últimos. As passagens entre as ripas permitem que o ar passe
facilmente, levando desta forma os projetistas a dimensionarem ventiladores de menor
potência.
Na Figura 3.20, a seguir, são apresentadas duas variantes deste tipo de
enchimento. É possível notar que há um bom espaçamento entre as ripas.
Figura 3.20 – Variantes de enchimentos de respingo

Fonte: HENSLEY (2009)

Os enchimentos mais modernos substituíram as madeiras por perfis laminados de
fibras plásticas, que acabaram ganhando formatos diversos, sempre visando uma
subdivisão mais eficiente das gotas. Os mais comuns são compostos por barras fabricadas
com PVC extrudado, que podem ser tubos triangulares ou retangulares, cantoneiras ou
barras chatas perfuradas, bandejas, entre outros, com grandes espaçamentos verticais e
horizontais entre elas. Este tipo de enchimento tem capacidade de operar com maiores
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níveis de sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos ou material orgânico, mas não o torna
invulnerável em caso de excessos.
Nos últimos 30 anos (KLOPPERS, 2003) houve um grande desenvolvimento no
desempenho térmico dos enchimentos. Foram projetados novos modelos, que permitem
maior troca de calor para o mesmo volume de câmara, aliado à uma relativamente baixa
perda de carga à passagem do ar. Em 1955, o sueco KARL MUNTERS inventou o
enchimento do tipo de filme de contato, projetado de forma que a água escorra sobre uma
superfície enquanto que o ar passa sobre ela. Nesse dispositivo o objetivo não é formar
gotas, mas sim formar um filme de água sobre uma superfície vertical a fim de oferecer uma
extensa área de troca de calor e massa ao ar que passa por ali.
Esses enchimentos apresentam inúmeras vantagens. As mais relevantes referem-se
à redução dos custos de implantação e de manutenção, além da diminuição dos volumes
internos das torres devido à sua maior eficiência térmica. Sua utilização também acarretou
o desenvolvimento de ventiladores mais eficientes já que a perda de carga do ar é maior.
A Figura 3.21 apresenta algumas variantes desse tipo de enchimento. No
enchimento corrugado cruzado a água escorre de cima para baixo em movimentos
diagonais com relação ao eixo vertical. Esse movimento faz aumentar o tempo de
permanência da água no interior do enchimento, permitindo uma boa troca de calor com o
ar. Segundo HENSLEY [2009], é tipo mais utilizado pelos fabricantes de torres de
resfriamento. Sua versatilidade permite que seja utilizado tanto em torres de fluxo cruzado
como em contracorrente. O grande inconveniente é sua relativamente alta sensibilidade ao
acúmulo de sujeira nas superfícies internas, o que pode causar entupimentos, estancando
a passagem da água.
Figura 3.21 – Variantes de enchimentos de filme de contato

Fonte: KLOPPERS (2003)
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O segundo tipo mais utilizado é o de desvio vertical. A água sofre pequenos desvios
laterais internamente, mas o sentido predominante é o vertical. Esse tipo oferece menor
capacidade de troca em comparação com o enchimento corrugado cruzado, porém com
menor perda de carga à passagem do ar. É, também, menos susceptível ao acúmulo de
sujeira que o anterior.
O terceiro e último tipo é o de filme vertical. Neste modelo, tanto a água como o ar
passam sem desvios laterais. Dentre os três modelos, é o que apresenta a menor
capacidade térmica de troca e a menor perda de carga à passagem do ar. É indicado para
substituir os enchimentos de respingos sem que se tenha que alterar as características dos
ventiladores da torre.
Outras duas desvantagens do enchimento de filme de contato são a sua
vulnerabilidade a temperaturas elevadas da água e sua alta sensibilidade à uma
distribuição de água deficiente no topo da torre. Caso haja entupimento de alguns dos bicos
de distribuição de água quente sobre o enchimento, determinadas áreas internas dos
módulos poderão ficar secas, diminuindo assim o desempenho térmico da torre. Altas
temperaturas da água poderão deformar definitivamente os módulos, caso sejam feitos de
material plástico, ou no mínimo causar entupimentos, devido aos estreitos canais de
passagem da água.
A Figura 3.22 apresenta algumas variantes de módulos de enchimento do tipo de
filme de contato. Esses módulos são produzidos normalmente com material plástico,
usualmente o PVC.
Após o desenvolvimento dos enchimentos tipo filme de canais cruzados, na década
de 60, iniciou-se um processo de modernização revolucionário das torres de resfriamento
que utilizavam enchimentos de respingo por meio de barras de madeira. Diversas torres
foram recapacitadas (CARNEIRO, 2013), desde as de pequeno até as de grande porte.
Com o passar do tempo, porém, esses enchimentos passaram a exigir um aprimoramento
no tratamento da água para que pudessem durar mais, elevando assim o custo operacional
das torres. Isso acabou levando ao desenvolvimento de novos tipos de enchimentos,
também do tipo filme, porém de canais verticais, do tipo off-set ou grade, chamados
antifouling, ou seja, anti-entupimento. A Figura 3.23 apresenta este tipo de enchimento.
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Figura 3.22 – Alguns tipos de módulos de enchimento de filme de contato

Fonte: MILOSAVLJEVIK (2001)
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Figura 3.23 – Enchimento tipo grade antifouling

Fonte: CARNEIRO (2013)

O processo de recapacitação de uma torre de resfriamento envolve o estudo da
efetividade das trocas de calor com o novo enchimento, aproveitando o mesmo volume
interno disponível, de forma que os resultados obtidos com os novos enchimentos sejam
superiores ou no mínimo semelhantes aos anteriores. Frequentemente, há a necessidade
de se alterar a ventilação da torre, já que a vazão de água resfriada na maioria das vezes
não pode ser alterada pois está vinculada ao processo. No caso de ventilação induzida ou
forçada, pode haver a alteração do ângulo das pás dos ventiladores ou até mesmo a
substituição do rotor completo. Em alguns casos, porém, é possível variar a rotação da
hélice por meio de conversores de frequência.
Uma torre de resfriamento é um trocador de calor que está sujeito a variações da
carga, pois as trocas térmicas entre o ar atmosférico e a água dependem da temperatura
de bulbo úmido. Uma torre resfria mais ou menos a água na medida em que a temperatura
de bulbo úmido diminui ou aumenta, respectivamente. Em outras palavras, quanto maior for
o approach (diferença entre as temperaturas de bulbo úmido do ar externo e a temperatura
de saída da água), maior a quantidade de calor trocado. Na grande maioria das aplicações
a vazão de água é um parâmetro fixo, ou seja, não pode ser variada. Uma maneira
encontrada pelos fabricantes para controlar a capacidade de resfriamento da torre em
função da variação das condições de temperatura e umidade do ar ambiente é variar a
vazão do ar que passa pela torre. Esse controle pode ser feito por meio do desligamento de
alguns dos ventiladores em torres múltiplas ou de múltiplas células, por exemplo, e esse
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método é muito frequentemente encontrado na indústria. Em climas onde não ocorrem
congelamentos da água ou quando o controle da temperatura da água de saída não é
essencial, o desligamento de ventiladores é um método adequado e barato de controle de
capacidade. No entanto, há um inconveniente na aplicação deste método: há a
possibilidade da queima do motor do ventilador. Há sistemas que utilizam motores elétricos
de duas velocidades para o controle da vazão de ar.
Com relação à quantidade de água perdida por evaporação, a taxa de evaporação
prevista pelos projetistas de torres de resfriamento é da ordem de 1 % da vazão de água
circulante para cada 12,5 °C de abaixamento da temperatura da água durante o
resfriamento (ASHRAE, 2007). Como referência, nos ensaios que foram realizados pelo
IPT, a taxa de evaporação para um total de sete ensaios variou de 0,99 % a 1,30 % da
vazão de água de entrada.
Além da perda de evaporação da água, as perdas também ocorrem por causa de
arraste de líquido pela corrente de ar e, também, por meio da descarga de água (purga)
para manter a qualidade da água dentro de níveis aceitáveis.

3.4 Problemas operacionais

No cenário operacional, cada vez mais complexo em função do surgimento de novas
tecnologias, a qualidade da água circulante numa torre é um fator de grande importância, já
que pode carregar materiais sólidos e biológicos que podem causar incrustações e
formação de biofilme nos componentes internos. Um dos fatores de contaminação da água
é a própria qualidade do ar, que pode conter partículas em suspensão. As torres de
resfriamento são excelentes lavadoras de gases, fazendo com que os contaminantes
contidos no ar sejam carreados para a água, causando aumento na quantidade de sólidos
em suspensão. Além disso, por ser um equipamento evaporativo no qual há o contato
direto entre a água e o ar, a perda de água por evaporação ocasiona a concentração esses
contaminantes na água, o que requer cuidados especiais, de forma que evitem problemas
operacionais ao longo do tempo.
Além da qualidade da água, o tipo de enchimento adotado tem importância
fundamental na operação da torre, pois a contaminação dos enchimentos é um dos fatores
que mais causam problemas nas torres de resfriamento. Há dois mecanismos de
contaminação que causam problemas nas torres de resfriamento: a deposição de sólidos
em suspensão na água e a formação de colônias de microorganismos. A deposição de
contaminantes sólidos dissolvidos na água sobre a superfície de contato dos enchimentos
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tipo filme causa o aumento do peso desses elementos, podendo levar à ruptura ou até
mesmo a queda de partes do enchimento. Além disso, causa a redução das trocas de calor
pela inserção de uma resistência térmica adicional.
Igualmente quando não há um bom controle microbiológico, ocorre a formação de
biofilme no interior do enchimento, oriundo dos excrementos dos micro-organismos,
principalmente bactérias, que formam um produto conhecido como EPS (Extracelular
Polimeric Substance, ou Substância Polimérica Extracelular) (CARNEIRO, 2013). Essa EPS
é uma espécie de “cola”, que favorece a aderência ao substrato não somente das próprias
bactérias, mas também do material sólido dissolvido na água; isso acaba causando o
aumento do peso do enchimento de forma considerável em curto espaço de tempo. As
bactérias formadoras do biofilme têm no interior da torre o ambiente propício para sua
proliferação: alta temperatura, nutrientes em abundância e oxigenação, cujo difícil combate
deve ser feito por meio do tratamento químico da água, purga do sistema e controle da
qualidade da água de reposição.
A Figura 3.24, a seguir, apresenta a foto de um enchimento contaminado pelo EPS.
Pode-se notar que o aumento de peso ocasionou a curvatura das placas de contato,
obstruindo a passagem do ar e consequentemente fazendo diminuir as trocas de calor.
A água de reposição em uma torre de resfriamento é outro item que merece especial
cuidado. Em virtude da evaporação de parte da água de circulação e da necessidade de
realizar purgas para manter os níveis de sólidos em suspensão aceitáveis, há a
necessidade de se repor tais perdas, incluindo as que ocorrem por arraste e respingo.
Normalmente, as fontes de água de reposição são os rios, lagos, poços artesianos ou, em
alguns casos, água de reuso. Cada fonte de água de reposição tem sua característica
própria e, dependendo da sua qualidade, os problemas acima mencionados podem se
agravar e requerer reformas das torres com maior frequência.
Além dos problemas com a qualidade da água utilizada nas torres, podem existir
problemas quanto à vazão que passa por ela. Quando a vazão de água está aquém da
especificada, há a possibilidade de surgimento de áreas secas no enchimento
(estratificação) e caminhos preferenciais ao ar. Por outro lado, se a vazão for maior que a
especificada, pode haver a ocorrência de queda dos bicos aspersores do sistema de
distribuição por excesso de pressão, com a consequente concentração de água em jatos
que normalmente danificam os elementos do enchimento (cachoeiras).
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Figura 3.24 – Enchimento tipo filme contaminado

Fonte: CARNEIRO (2014)

Todos esses problemas associados podem causar outros transtornos; um deles é a
contaminação dos eliminadores de gotas, que são normalmente montados a jusante do
sistema de distribuição de água, com a finalidade de reter as gotas de água arrastadas pelo
fluxo de ar. Em decorrência disso, pode haver a contaminação de componentes do
equipamento mecânico nas torres de ventilação induzida, tais como hélice, redutor de
velocidade, motor e chassi. Gotas de água arrastadas pelo ventilador também podem
causar erosão no bordo de ataque das pás de fibra de vidro das hélices.
Além dos problemas com o enchimento e eliminadores de gotas das torres, outros
que normalmente afetam o equipamento e ocasionam a necessidade de reformas são o
entupimento dos bicos pulverizadores e a corrosão, ambos causados por águas muito
contaminadas com sólidos em suspensão. Os componentes afetados são os tubos ou
canaletas do sistema de distribuição de água e os metálicos, tais como estruturas e
suportes internos, chassi suporte do equipamento mecânico, motores, hélices, redutores de
velocidade, mancais, passarelas e guarda-corpos. Águas que contenham produtos
químicos agressivos também podem atacar os componentes feitos de poliéster reforçado
com fibra de vidro (PRFV), um plástico termofixo composto por fibras e resina, o qual, se
atacado, causa a diminuição da resistência mecânica desses laminados.
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3.5 Nomenclatura e termos utilizados

Os seguintes termos são bastante utilizados no jargão das torres de resfriamento na
indústria:
Água fria – Fluxo de água que sai da torre de resfriamento e retorna ao processo.

Água quente – Fluxo de água que vem do processo e entra na torre de resfriamento.

Água de reposição – Fluxo de água necessária para repor as perdas por evaporação,
arraste, purga, vazamentos ou outras utilizações.

Approach – Diferença entre as temperaturas da água fria de saída e a de bulbo úmido do
ar atmosférico que entra na torre.
Arraste ou drift – Fluxo de gotas de água que saem da torre juntamente com o ar.

Eliminadores de gotas – Dispositivos de ventilação dotados de passagens estreitas cuja
função é reter as gotas de água que saem da torre juntamente com o ar.
Enchimento ou fill – Estrutura que é montada no interior de uma torre de resfriamento
evaporativa com a finalidade de promover o aumento nas taxas de troca de calor e de
massa entre o ar e a água. Há vários tipos construtivos.
Purga ou blow down – Fluxo de água que é drenada da torre periodicamente, geralmente
com a finalidade de corrigir a concentração de produtos químicos que são adicionados à
água durante o tratamento da mesma.

3.6 Aspectos de análise termodinâmica

Uma torre de resfriamento arrefece a água por meio de uma combinação das trocas
de calor e de massa. Uma porção da água absorve calor para mudar do estado líquido para
o de vapor a uma pressão constante. Este calor de vaporização à pressão atmosférica é
transferido da água para o ar e esta permanece no estado líquido na corrente de ar.
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Figura 3.25 – Relações entre as temperaturas da água e do ar em torres evaporativas tipo
contracorrente

A Figura 3.25 apresenta a relação entre as temperaturas da água e do ar à medida
que estes passam através de uma torre de resfriamento em contracorrente. As curvas
indicam a queda da temperatura da água (A e B) e o aumento da temperatura de bulbo
úmido do ar (C e D), nas suas respectivas passagens através da torre. A diferença de
temperaturas entre a água que entra e a que sai da torre (A menos B) representa a faixa de
resfriamento (range). Para um sistema operando em regime permanente, a carga térmica
da torre é função da diferença entre as temperaturas de entrada e de saída da água, do
mesmo modo que ocorre nos trocadores de calor comuns. Logo, a capacidade de uma torre
de resfriamento é função dessas temperaturas e da vazão de água.
A diferença entre a temperatura da água na saída (água fria) e a temperatura de
bulbo úmido do ar que entra (B menos C) representa o approach da torre. Esse approach é
função da capacidade de torre de trocar calor. Quanto maior o tempo de contato entre a
água e o ar, menor é o approach e resulta que a água deixa a torre mais fria quando
comparado a uma torre cujo tempo de contato é menor, para uma determinada carga
térmica.
O desempenho térmico de uma torre de resfriamento depende principalmente da
temperatura de bulbo úmido do ar de entrada. A temperatura de bulbo seco e a umidade
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relativa do ar, tomados de forma independente, têm um efeito insignificante sobre o
desempenho térmico no projeto de torres de resfriamento e não afetam a taxa de
evaporação de água durante o resfriamento. Uma análise psicrométrica da passagem do ar
através de uma torre ilustra este efeito. Examinando a Figura 3.26, o ar ambiente entra na
torre na condição representada pelo ponto A, absorve calor e massa (umidade) da água, e
sai no estado saturado representado pelo ponto B. A quantidade de calor transferido a partir
da água para a atmosfera é proporcional à diferença de entalpias do ar de saída e de
entrada, representada por hB - hA. Como as linhas de entalpia constante correspondem
quase exatamente às linhas de temperatura constante de bulbo úmido, a diferença de
entalpias do ar pode ser determinada pela variação das temperaturas de bulbo úmido do ar.
Figura 3.26 – Análise psicrométrica da passagem do ar pela torre

O aquecimento do ar (segmento AB na Figura 3.26) pode ser representado pela
separação em dois processos: o segmento AC, que representa a parte relativa ao calor
sensível absorvido pelo ar, e o segmento CB, que representa a porção latente. Se a
condição do ar que entra é alterada para o ponto D, à mesma temperatura de bulbo úmido,
mas a uma temperatura de bulbo seco superior, a transferência de calor total (segmento
DB) permanece a mesma, mas as parcelas sensível e latente mudam significativamente.
DE representa a perda de calor sensível pelo ar que entra, enquanto EB representa o
aquecimento latente causado pela transferência de calor e de massa da água para o ar.
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Assim, para a mesma carga térmica de resfriamento de água, a relação entre a
transferência de calor latente e calor sensível pode variar significativamente.
A proporção entre as taxas de calor latente e calor sensível é importante na análise
termodinâmica da água em uma torre de resfriamento. A transferência de massa
(evaporação) ocorre durante à transferência de calor latente e é proporcional à variação na
umidade relativa. A temperatura de bulbo seco e a umidade relativa do ar na entrada
afetam a relação entre as transferências de calor latente e sensível, e consequentemente, a
taxa de evaporação. Na Figura 3.26, a taxa de evaporação no processo AB (wB - wA) é
menor do que no processo DB (hB - hD), porque a transferência de calor latente (que está
relacionada com a transferência de massa) representa uma porção menor do total.
A modelagem matemática das trocas de calor e de massa em uma torre de
resfriamento evaporativa aborda as trocas que ocorrem em todo o percurso das gotas de
água através do interior do equipamento, desde o momento em que são lançadas até o
instante em que tocam a superfície do tanque inferior.
Nas torres evaporativas de tiragem forçada distinguem-se três zonas principais em
que o ar está em contato com a água: (1) a zona de borrifo ou de aspersão, (2) o interior do
enchimento e (3) a zona de chuva. Na Figura 3.27 pode ser visto o esquema de uma torre
de contracorrente.
Figura 3.27 – Principais zonas de troca de calor e de massa

Fonte: HEIDARINEJAD (2009)
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Uma modelagem abrangente e rigorosa deve contemplar essas três zonas
mencionadas, ou pelo menos as mais importantes, caso seja demonstrado que uma delas
(ou até duas) seja pouco influente nos resultados pretendidos, dependendo do tipo de torre
estudada e de sua construção geométrica.
Para o enchimento, o modelo atual mais difundido pelos pesquisadores consiste
naquele em que as trocas de calor e de massa são equacionadas simultaneamente por
meio de equações diferenciais e considerando volumes infinitesimais de enchimento.
Nas torres evaporativas, as trocas de calor ocorrem em sua maior parte sob a forma
de troca latente, ou seja, a evaporação contribui com mais de 50 % da carga térmica da
torre na parte inferior do enchimento e quase 90 % na parte superior do mesmo, segundo
KHAN [2003].
Na maioria dos estudos realizados por pesquisadores, apenas o enchimento é
modelado. Nas torres do tipo contracorrente, mais de 80 % das trocas de calor têm lugar no
enchimento (AL-WAKED, 2006). O restante está dividido entre a zona de chuva (de 10 % a
15 %) e a zona de aspersão.
Neste caso, se considera que a zona de aspersão é pequena quando comparada à
altura do enchimento, ou seja, o caminho percorrido pela água entre os bicos ejetores e o
enchimento é curto. Além disso, as condições do ar úmido nessa região são desfavoráveis
às trocas de calor e de massa, já que o a temperatura do ar está próxima da temperatura
da água assim como a umidade do ar está próxima da saturação. Todavia, há estudos
realizados em que foram observadas taxas de troca de calor nessa região da ordem de
3,0 % (BILAL, 2006).
O mesmo não se pode dizer da zona de chuva. Conforme pode ser visto na Figura
3.28 a seguir, a zona de chuva nas torres do tipo contracorrente representa um espaço
importante nas trocas de calor entre o ar e a água, pois nessa região a torre comporta-se
como uma torre atmosférica.
Normalmente as medições das temperaturas da água são realizadas no duto de
entrada da torre ou no canal de distribuição (água quente – ponto 1) e na bacia de
recolhimento da água na parte inferior (água fria – ponto 2). Ambos os pontos situam-se
distantes o suficiente das seções de entrada e de saída do enchimento para não refletirem
exatamente as respectivas temperaturas de entrada e de saída para uma análise precisa
do enchimento apenas. No entanto, as normas de ensaio consideram os pontos 1 e 2 como
os locais padronizados para a medição das temperaturas da água e fazem a análise
termodinâmica considerando esses pontos.

45

Figura 3.28 – Distribuição aproximada das trocas de calor ao longo da torre

Na literatura são encontrados diversos artigos que tratam das trocas de calor que
ocorrem na zona de chuva. O primeiro trabalho publicado nesse sentido surgiu em 1961
escrito por RISK [1961], que chegou à conclusão que de 10 % a 20 % das trocas de calor
ocorrem na zona de chuva. Vários trabalhos posteriores comprovaram esses números, não
apenas com simulações numéricas, mas também por meio de ensaios específicos. A
modelagem dessa zona é difícil e recheada de considerações. Um dos parâmetros
importantes para o cálculo é o diâmetro médio considerado para as gotas de água que
caem. A velocidade de queda das gotas é função do diâmetro médio adotado para as gotas
d’água e é maior quanto menor for o diâmetro, e vice-versa. Além disso, a zona de chuva
tem um escoamento de ar transversal em relação ao escoamento das gotas de água,
levando ao cálculo bidimensional.

3.7

Histórico do desenvolvimento matemático

Nos

últimos

anos,

numerosos

pesquisadores

têm

desenvolvido

estudos

relacionados a torres de resfriamento com dois enfoques distintos: a análise sistêmica da
integração de torres de resfriamento com os processos e a modelagem mais rigorosa dos
mecanismos de transferência de calor e massa no interior da torre. O objetivo sempre foi
agregar maior conhecimento à arte, seja sob o ponto de vista da fabricação desses
equipamentos, como sob sua utilização e manutenção.
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O enfoque sistêmico consiste no estudo da integração do sistema da água a ser
resfriada com o processo, considerando-se as diferentes condições de operação e a
interação entre as variáveis de processo envolvidas, tanto em termos hidráulicos como
térmicos. Nesta linha, pode-se citar o trabalho de CASTRO [2000] que faz uma análise
técnico-econômica da influência das condições climáticas e da temperatura de saída da
água da torre. De acordo com esse pesquisador, as variáveis que mais influenciam o custo
operacional de uma torre são a temperatura de saída da água da torre e a umidade do ar
ambiente. Ainda neste enfoque, no Brasil pode-se citar o trabalho de FERNANDES [2012]
que apresenta uma análise sistêmica do desempenho experimental consistente com uma
modelagem matemática de uma torre de resfriamento associada com trocadores de calor
em escala piloto.
O estudo do comportamento térmico das torres de resfriamento secas é amplamente
conhecido e é utilizado principalmente na indústria química e petroquímica. O tratamento
matemático utilizado em seu dimensionamento e operação é em geral semelhante àquele
que é utilizado no dimensionamento dos trocadores de calor tubulares (líquido – líquido) ou
dos

radiadores

(líquido – ar).

Há abundante

literatura sobre

o assunto.

Já,

o

dimensionamento das torres evaporativas requer o emprego da termodinâmica do ar úmido
e o uso de cartas psicrométricas torna-se praticamente obrigatório.
As torres de resfriamento industriais mais comuns são aquelas de circuito aberto e
geralmente consistem em grandes câmaras que contém bandejas ou ripas de madeira ou
placas de PVC ou de polipropileno. A água a ser resfriada é bombeada para o topo da
torre, onde é distribuída ao longo da parte superior do equipamento por meio do uso de
calhas ou dutos, caindo pelo efeito da aceleração da gravidade sobre o enchimento. O
resfriamento se dá por meio do contato entre as correntes de água e de ar presentes.
Historicamente, a teoria básica de operação de torres de resfriamento foi proposta e
divulgada pela primeira vez no início da década de 1920 por WALKER et all. [1923],
embora as torres de resfriamento já existissem desde o século anterior. A utilização na
prática de equações diferenciais básicas, no entanto, foi apresentada pela primeira vez por
MERKEL [1925] na Alemanha, quando ele combinou as equações para a determinação
matemática da transferência de calor e vapor de água. Ele adotou o modelo em que utilizou
a diferença de entalpia como força motriz para equacionar as trocas de calor sensível e
calor latente.
O modelo de MERKEL é, com certeza, o mais conhecido e empregado na avaliação e
projeto de torres de resfriamento. Durante mais de 50 anos, reinou absoluto no domínio das
tecnologias de dimensionamento, operação e ensaio de torres evaporativas. É o mais
citado na literatura e é também o método utilizado nas principais normas técnicas relativas
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a ensaios de desempenho e de aceitação. Segundo KLOPPERS e KRÖGER [2005b], este
modelo baseia-se em hipóteses que reduzem os cálculos a um procedimento relativamente
simples; em decorrência, não representa rigorosamente os processos de transferências de
calor e massa que ocorrem em uma torre de resfriamento evaporativa. Porém, devido à sua
abordagem simples e facilidade de uso, foi e tem sido durante muito tempo o método
preferido pelos elaboradores de normas técnicas para avaliação de desempenho e de
critérios de aceitação de torres, sendo utilizado até os dias de hoje. E por se tratar de um
modelo bastante popular, acabou sendo objeto de estudo por vários pesquisadores ao
longo do tempo, gerando estudos de derivações, aperfeiçoamentos, programas
computacionais e comparações com outros métodos.
JABER e WEBB [1984] desenvolveram uma maneira de usar a abordagem de
efetividade – NTU (Number of Thermal Units –

ε-NTU)

em torres de resfriamento

evaporativas, similarmente ao que é utilizado na análise de trocadores de calor
convencionais. O método

ε-NTU

tem uma vantagem sobre o método de MERKEL: é

adaptado à aplicação em torres do tipo contracorrente e de fluxo cruzado, usando a mesma
metodologia. Os métodos de MERKEL e

ε-NTU

são baseados nas seguintes hipóteses

simplificadoras; as mais importantes são: (1) não considera a diminuição da vazão de água
por evaporação no balanço de energia, (2) o ar sai do enchimento na condição saturado e
(3) o fator de Lewis é igual à unidade. Apesar dessas simplificações, ambos os métodos
permitem uma avaliação razoavelmente precisa da temperatura de saída de água, segundo
os pesquisadores. No entanto, a determinação da temperatura e da umidade do ar de saída
é altamente imprecisa. É interessante lembrar que nas torres de resfriamento que possuem
sistemas de abatimento de pluma, tais como as torres híbridas, a determinação das
condições do ar de saída é essencial para uma avaliação termodinâmica correta.
POPPE e RÖGENER [1991] desenvolveram o método POPPE, que não introduz
as mesmas hipóteses simplificadoras; porém, assim como MERKEL, somente pode ser
aplicado a torres do tipo contracorrente. O método de POPPE não é tão simples de aplicar
como o são os métodos de MERKEL e ε-NTU, e requer a resolução de um sistema com
várias equações diferenciais. Ele pode ser resolvido de forma unidimensional para torres
em contracorrente, mas requer um cálculo bidimensional para outras configurações.
REUTER [2010] desenvolveu um método que pode avaliar o desempenho de torres
de resfriamento evaporativas em contracorrente, corrente cruzada ou uma combinação
entre ambos. O método fornece basicamente os mesmos resultados que seriam obtidos a
partir de uma modelagem em CFD equivalente. O método é novo e, consequentemente,
não existem ainda informações sobre as características de transferência para torres de
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resfriamento determinadas pelo uso do método. REUTER [2010] elaborou um conjunto de
equações diferenciais parciais fundamentais para determinar a temperatura de resfriamento
da água, a taxa de evaporação da água, a temperatura do ar e a variação da umidade do ar
para enchimentos em fluxo cruzado ou em contracorrente, bidimensional, para o ar não
saturado e sobressaturado. As equações são apresentadas em coordenadas cilíndricas
para torres de resfriamento de seção transversal axissimétricas circulares e em
coordenadas cartesianas para torres de seção retangular.
WEBB [1984] realizou um tratamento teórico unificado para a análise térmica de torres
de resfriamento, condensadores e resfriadores evaporativos. Neste trabalho foram
propostos procedimentos de cálculo específicos para explicar o dimensionamento e a
avaliação de cada tipo de trocador evaporativo. Em outro estudo, WEBB e VILLACRES
[1984] descreveram três algoritmos de computador que foram desenvolvidos para realizar
cálculos de classificação térmica de três torres de resfriamento evaporativas. Esses
algoritmos são particularmente úteis para a classificação dos trocadores de calor
comercialmente disponíveis, sob condições de carga parcial. A equação característica de
transferência de calor e massa de um dos permutadores de calor é derivada dos dados de
classificação do fabricante obtidos no ponto de operação nominal.
BRAUN et alli [1989] apresentaram modelos de eficiência térmica para torres de
resfriamento voltadas para a indústria de refrigeração e ar condicionado. Os modelos
utilizam relações de eficiência térmica desenvolvidas para trocadores de calor sensível com
suas definições portadas para o modelo que utiliza o método NUT (número de unidades de
transferência). Os resultados dos modelos foram comparados com aqueles obtidos por
meio de soluções numéricas mais detalhadas utilizando equações de transferência de
massa e dados experimentais. Eles também não consideraram o efeito da temperatura da
interface ar-água e o efeito da evaporação da água, e nem as condições do ar ao longo do
comprimento vertical da torre. Os resultados foram apresentados apenas para o número de
Lewis igual à unidade.
DESSOUKY et alli [1997] apresentaram uma solução para o estudo do ar úmido em
uma torre contracorrente com novas definições de eficácia e o número de unidades de
transferência. O modelo é essencialmente uma versão modificada do modelo de JABER e
WEBB [1989], com a inclusão do número de Lewis, o qual aparece como um fator de
multiplicação para o potencial de variação de entalpia. Consideraram o efeito da
temperatura de interface ar-água e o número de Lewis, mas não consideraram o efeito de
evaporação da água ao longo do comprimento vertical. Além disso, usaram uma equação
aproximada para o cálculo da entalpia do ar úmido, que foi obtida por ajuste de curvas das
propriedades termodinâmicas tabeladas para misturas de vapor saturado de água do ar. É
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importante notar que o cálculo das propriedades do ar úmido deve ser preciso para obter
resultados confiáveis.
ARMANDO e JORGE [2000] testaram uma nova torre de resfriamento de água para
uso em sistemas de ar condicionado e instaladas em tetos de edifícios. Eles também
obtiveram correlações experimentais para os coeficientes de transferência de massa e
concluíram que os modelos térmicos existentes foram encontrados ENCONTRADOS?) para
prever com segurança o desempenho térmico de torres de resfriamento.
BEJAN [1996], descreveu o desempenho de uma torre de resfriamento através da
análise do mecanismo de transferência de calor e de massa para o ar ambiente a partir de
uma única gota de água. Ele não considerou o efeito da variação da temperatura do ar que
se movia a partir do fundo para o topo da torre.
NIMR [1999] apresentou um modelo matemático para descrever o comportamento
térmico de torres de resfriamento contendo vários tipos de materiais dos enchimentos. O
modelo leva em consideração as trocas de calor sensível e de calor latente para determinar
o desempenho da torre.
POPPE e ROGENER [2003] propuseram um conjunto completo e mais preciso de
equações que levam em consideração a evaporação da água, mas que requerem a
integração simultânea e numérica de três equações diferenciais através da região de
transferência de calor.
Numerosos outros métodos têm sido propostos, porém, a maioria é derivada de um
dos dois métodos estudados (POPPE e MERKEL) e apresentam pequenas variações sobre
eles.

50

4

O MÉTODO DE MERKEL

O método de MERKEL é revisto neste trabalho devido à sua importância como sendo
o mais difundido e alvo de comparações com outros modelos mais complexos. Além disso,
tem sido referência nos cálculos de dimensionamento de torres de resfriamento
evaporativas ao longo dos anos, principalmente devido à sua facilidade de utilização e tem
sido o preferido dos projetistas de torres até os dias de hoje. Com a evolução e a difusão da
computação, no entanto, novas ferramentas matemáticas surgiram para a resolução de
sistemas de equações diferenciais de forma rápida e simplificada, possibilitando, desse
modo, o desenvolvimento e a utilização de métodos mais complexos e mais precisos.
Essas ferramentas também permitiram o aperfeiçoamento do próprio método de MERKEL.
Mesmo assim, ainda é o método atualmente utilizado pelo CTI – Cooling Technology
Institute.
MERKEL propôs um modelo em que relaciona as taxas de evaporação e as trocas de
calor sensível que ocorrem em contato direto nos processos de umidificação do ar ou de
resfriamento de água, a uma simples diferença de entalpias do ar. Essa suposição era
adequada (mas não limitada) a vários tipos de torres de resfriamento. A derivação era
efetuada somente para sistemas em contracorrente. Para construir seu modelo, MERKEL
estabeleceu seis suposições cuja finalidade era simplificar os cálculos matemáticos.
Os postulados básicos e aproximações que são inerentes na teoria de MERKEL são
os seguintes:

• o ar úmido que sai da torre é considerado saturado;
• a resistência para a transferência de calor no filme de líquido é desprezível;
• o teor de umidade do ar é proporcional à sua pressão parcial na mistura;
• a redução na vazão de água devido às perdas por evaporação não é considerada
nos balanços de massa e de energia.
• o calor específico à pressão constante do ar úmido é considerado constante e é
igual ao do ar seco;
• o fator de Lewis, Lef, que relaciona os coeficientes convectivos de transferência de
calor e massa, é igual a 1;
• o calor específico da água é considerado constante e numericamente igual à
unidade (válido somente para as unidades kcal/kg·C e Btu/lbm·F):

C p = 1,0

kcal
Btu
= 1,0
o
kg ⋅ C
lbm ⋅o F
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À primeira vista pode parecer incoerente considerar que o ar sai da torre no estado
saturado, ou seja, carregado de umidade até o limite e ao mesmo tempo não considerar a
evaporação que ocorre no interior da torre.
Fisicamente, é sabido que o ar é capaz de conter vapor de água no estado
superaquecido (sendo, portanto, transparente à visão humana) e haverá, para uma dada
temperatura e pressão do ar, uma quantidade máxima de vapor que esse ar poderá reter.
Essa condição é conhecida como estado de saturação do ar àquela temperatura e pressão.
Quer seja total ou apenas parcialmente saturado, o vapor d’água terá sua própria pressão
de vapor, de acordo com a Lei de Dalton.
Para que a água líquida possa evaporar-se para o ar ambiente, deve haver uma
diferença entre as pressões de vapor da água e do vapor d’água no ar, sendo a pressão do
lado da água maior que a do lado do ar.
Ao considerar o que acontece no interior de uma torre de resfriamento e desenvolver
um método de cálculo, MERKEL propôs a teoria da gota de água, descrita a seguir e
ilustrada na Figura 4.1.

Figura 4.1 – Teoria da gota do modelo de MERKEL

Segundo MERKEL, é fácil idealizar uma gota de água imersa em uma corrente de ar.
Assim, é fácil imaginar que o ar que está em contato com a água, de forma estagnada ou
movendo-se lentamente, pode ser considerado como estando saturado. Para que possa
acontecer o resfriamento da massa de água que está na gota, o ar que está ao redor
sempre terá que possuir uma pressão de vapor menor e, desta forma, haverá uma película
de ar na interface cuja função é promover o equilíbrio entre os dois fluidos (ar e água).
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Através dessa película ocorre um fluxo de vapor, isto é, a evaporação da água da gota e a
água perde calor, embora a condução de calor direta entre o ar e a água com base em
diferenças de temperatura também exista.
No desenvolvimento dessa teoria foi feita outra hipótese simplificadora: a
temperatura da interface é a mesma que a da água ( Tf = Tw ), de modo que, neste estágio,
as condições do ar e da água podem ser esboçadas em uma carta psicrométrica, com a
água sendo representada pela curva de saturação e o ar por uma reta.
Desprezando a evaporação, a justificativa para esta maneira de ver as coisas é
mostrada a seguir:

Calor perdido pela água = Calor ganho pelo ar

mwC pw (t1 − t 2 ) = ma (h2 − h1 )

(4.1)

Rearranjando, tem-se:

h2 = h1 +

mwC pw (t1 − t 2 )
ma

(4.2)

que representa uma reta que pode ser traçada em um diagrama psicrométrico.

Os cálculos de torre de resfriamento são normalmente baseados em áreas de troca
A por unidade de volume de enchimento V, o qual contém uma determinada área de
transferência que pode ser representada por gotas livres ou área de contato. Com essas
considerações, equações podem ser desenvolvidas para avaliar a transferência dos calores
sensível e latente segundo a engenhosa maneira utilizada por MERKEL para combinar os
dois.
O ar em qualquer ponto no interior da torre possui uma temperatura de bulbo seco
Ta, uma umidade absoluta w e uma entalpia ha. A água à temperatura Tw é rodeada pela
película de ar à Tf e a condição para que ocorra o resfriamento da água é tal que Tw seja
maior do que Tf, que por sua vez é maior do que a temperatura do ar ao redor Ta (ver
Figura4.1.).
O calor específico da água é considerado como sendo igual à unidade. Desse modo,
a taxa de transferência de calor total a partir da água para a interface é:
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dQw = C pw mw dTw = K L adV (Tw − T f )

(4.3)

A parcela de calor sensível trocada entre a gota e o ar é dada por:

dQS = hC adV (T f − Ta )

(4.4)

A película de ar que envolve a gota foi assumida como sendo saturada a Tf tendo
uma umidade absoluta w. MERKEL considerou nula a resistência à transferência de massa
da gota para a interface. Alguns pesquisadores investigaram o problema e concluíram que,
para as aplicações usuais de torres em circuitos de refrigeração e ar condicionado, os erros
resultantes não são muito significativos; além disso, se as condições de teste em campo e
em laboratório forem semelhantes, essa hipótese é aceitável (GURNEY – COTTER, 1966).
A taxa de transferência de massa de vapor da película para o ar é dada por:

C pw dmw = hd adV ( w f − w )

(4.5)

Considerando que o calor latente de evaporação da água hlv seja constante na
interface, a taxa de transferência de calor latente é dada por:

dQL = dmw hlv = hlv K L adV ( w f − w)

(4.6)

Nas condições de equilíbrio no resfriamento da água, a perda de água por
evaporação é igual à umidade recebida pelo ar:

dmw = ma dw

(4.7)

Analogamente, o calor perdido pela água é igual ao calor ganho pelo ar,
desprezando-se as perdas de calor por paredes e fazendo Cpw = 1,0 Btu/lb· oF:

mwC pw dTw = ma dh = mw dTw

A entalpia do ar úmido é dada por:

(4.8)
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h = C pa (Ta − To ) + w[hlv + C pv (Ta − To )]

(4.9)

onde o primeiro termo refere-se ao ar seco e o segundo ao vapor d’água contido nele. To é
a temperatura de referência para as entalpias (no caso, To = 273,15 K).
A equação 4.9 pode ser diferenciada onde w e Ta são variáveis:

dh = C pa dTa + wC pv dTa + [hlv + C pv (Ta − To )]dw

(4.10)

dh = (C pa + wC pv )dTa + [hlv + C pv (Ta − To )]dw

(4.11)

O calor específico da mistura ar vapor pode então ser expresso por:

C pm = C pa + wC pv

(4.12)

Combinando as equações 4.8, 4.11 e 4.12, o calor total trocado pela gota é:

m w dT w = m a C pm dT a + [ hlv + C pv (Ta − To )]m a dw

(4.13)

A parcela relativa ao calor sensível é dada por:

dQS = ma C pm dTa

(4.14)

Comparando esta equação com a equação 4.4, tem-se:

dQ S = hc adV (T f − Ta ) = m a C pm dT

(4.15)

Comparando a equação 4.15 com a equação 4.5, observa-se que há uma
semelhança na forma de expressar tanto as trocas de calor como as trocas de massa. A
equação 4.5 é reescrita a seguir:

dmw = hd adV ( w f − w ) = ma dw

(4.5)
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Neste momento, é introduzida a relação de LEWIS, que é um número adimensional
que relaciona as trocas de calor e de massa em misturas gasosas:

Le =

hC
hd C pm

(4.16)

Desde que LEWIS introduziu este número por volta de 1922, pouco se tem
pesquisado sobre seu uso em misturas ar – água. Porém, nos poucos trabalhos publicados,
observa-se que seu valor está por volta de 0,9 (GURNEY – COTTER, 1966).
MERKEL utilizou o valor 1,0 para o número de LEWIS. Com isso, tem-se que
hc = hD.Cpm. Substituindo hc na equação 4.15, tem-se:

dQS = hd C pm adV (T f − Ta ) = ma C pm dT

(4.17)

Substituindo ma dw fornecido pela equação 4.5 na equação 4.13, tem-se:

m w dT w = hd C pm adV (T f − Ta ) + [ hlv + C pv (Ta − To )] h D adV ( w f − w )

(4.18)

Reagrupando os termos:

mw dTw = hd adV {C pm (T f − Ta ) + [hlv + C pv (Ta − To )](w f − w)}

(4.19)

Da equação 4.8, que define a entalpia do ar úmido, introduz-se o Cpm:

h = C pa (Ta − To ) + w[hlv + C pv (Ta − To )]

(4.9)

h = C paTa + wC pvTa − C paTo + w(hlv − C pvTo )
como C pm = C pa + wC pv , tem-se:

h = C pmTa − C paTo + w(hlv − C pvTo )

Da mesma forma, a entalpia para a película é dada por:

(4.20)
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h f = C pmT f − C paTo + w f (hlv − C pvTo )

(4.21)

Resolvendo ambas as equações 4.20 e 4.21 para Ta e Tf e substituindo em 4.19,
tem-se:

mw dTw = hD adV (h f − ha ) + C pv ( w f − w)

(4.22)

O segundo termo desta equação é muito pequeno e é descartado. Assim sendo, a
equação que rege o fenômeno de troca de calor e de massa da gota para o ar
circunvizinho, associada à equação 4.8, é:

mw dTw = hd adV (h f − ha ) = ma dh

(4.23)

A equação refere-se à película que envolve a gota e, numa hipótese final, MERKEL
assumiu que a temperatura da película é a mesma que a da gota d’água e o coeficiente de
troca de massa é substituído por um coeficiente global de troca de calor e massa K:

mw dTw = K adV (hw − ha ) = ma dh

(4.24)

Esta é a equação de MERKEL, que pode ser integrada como segue:

K aV
ma

K aV
mw

=

h2

dh
w − ha

(4.25)

dT
h − ha
T2 w

(4.26)

∫h

h1

T1

=∫

Conforme discutido anteriormente, o fato do número de LEWIS ter sido igualado à
unidade resultou na eliminação do coeficiente de troca de calor convectivo hc. Nessas
equações, T2 refere-se à temperatura da água fria (na saída da torre) e T2 refere-se à
temperatura da água quente. E, para as entalpias, h1 refere-se ao ar externo que entra na
torre e h2 ao ar úmido que sai da torre.

57

Devido à simplificação introduzida na equação 4.8, quando foi considerado que o
calor específico da água era igual à 1,0 Btu/lb· oF, as equações 4.25 e 4.26 não são
dimensionalmente corretas. Para corrigir esse problema basta multiplicar o lado direito de
ambas as equações pelo Cpw.
Conforme pôde ser observado no desenvolvimento matemático, as suposições
simplificadoras de MERKEL levaram à elaboração de um modelo constituído de uma
equação diferencial ordinária não-linear de primeira ordem (4.24). A não-linearidade é a
razão pela qual não é encontrada uma solução analítica para a equação, que é resolvida
gráfica ou numericamente.
A primeira integral (equação 4.25) pode ser escrita da seguinte maneira:

K aV
mw

=

ma
mw

h2

dh
= NTU
−
h
w
a

∫h

h1

(4.27)

e, assim, passou a ser conhecida por NTU (Number of Transfer Units), denominação muito
utilizada pelos engenheiros que dimensionam trocadores de calor para a indústria.
A equação 4.27 é conhecida como Equação de MERKEL ou Número de MERKEL:

Me =

K aV
mw

=

T1

dT
w − ha

∫h

T2

A resolução dessas equações era feita inicialmente pelo método gráfico, ou
medindo-se diretamente a área sob as curvas ou pelo método da quadratura. Porém, o
método de integração mais utilizado na atualidade é o método das quatro regiões de
Chebyshev (CTI, 1983). Por esse método, a integral é aproximada pela soma das áreas
representadas por quatro segmentos de retas, conforme descrito a seguir:

K aV
mw

=

T1

dT
T −T
= 1 2
4
w − ha

∫h

T2

 1
1
1
1 
+
+
+


 ∆h1 ∆h2 ∆h3 ∆h4 

onde:
∆h1 = valor de (hw1 – h a1) para a temperatura T = T2 + 0,1·( T1 – T2 )
∆h2 = valor de (hw2 – h a2) para a temperatura T = T2 + 0,4·( T1 – T2 )
∆h3 = valor de (hw3 – h a3) para a temperatura T = T1 - 0,4·( T1 – T2 )
∆h4 = valor de (hw4 – h a4) para a temperatura T = T1 - 0,1·( T1 – T2 )

(4.28)
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É conveniente observar que o lado esquerdo da equação 4.28 é adimensional, ao
passo que o lado direito não é, devido à simplificação inserida relativa ao calor específico
da água (Cpw), que foi admitido ser igual a 1. Para tornar o lado direito adimensional, é
necessário multiplicá-la pelo Cpw:

K aV
mw

dT
T −T
= C pw 1 2
h − ha
4
T2 w
T1

= C pw ∫

 1
1
1
1 
+
+
+


 ∆h1 ∆h2 ∆h3 ∆h4 

(4.29)

O CTI [1967] propôs a utilização de curvas de desempenho padronizadas utilizando
a equação 4.28 e resolvendo-a pelo método das quatro regiões de Chebyshev. Foram
criadas curvas do tipo KaV/L vs. L/G, denominadas de "curvas de demanda". A Figura 4.2
mostra um exemplo de curvas de demanda elaboradas pelo CTI.
Figura 4.2 – Exemplo de curvas de demanda elaboradas pelo CTI (CTI, 1967)
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As curvas do CTI tinham a vantagem de serem geradas por computador numa
época em que havia carência desse tipo de publicação, promovendo assim a divulgação de
um material de fácil utilização pelos desenvolvedores de torres. Além disso, essas curvas
permitiam a ampliação do espectro de utilização das torres nos diversos processos
industriais disponíveis. Desde que foram publicadas, essas curvas têm servido à indústria e
ainda hoje são utilizadas. Foram produzidas 821 curvas diferentes, fornecendo valores de
KaV/L para 40 temperaturas de bulbo úmido diferentes, 21 faixas de resfriamento (range) e
31 approaches.
As curvas de demanda eram elaboradas considerando as temperaturas de entrada e
de saída da água e a temperatura de bulbo úmido do ar ambiente. Frequentemente, era
comum referir-se a essas curvas utilizando a seguinte notação, exemplificada com valores:
115/95/74. O primeiro número referia-se à temperatura de entrada de água (115 oF), o
segundo a temperatura de saída da água (95 oF) e o último a temperatura de bulbo úmido
do ar (74 oF). Também podiam ser identificadas pelo “range” (diferença entre as
temperaturas de entrada e de saída da água) e pela temperatura de bulbo úmido. No
exemplo apresentado na Figura 4.2 foi utilizada essa notação.
Figura 4.3 – Sobreposição da curva característica do enchimento sobre
as curvas de demanda – (CTI, 1967)

Obviamente nota-se que há a necessidade da elaboração de uma quantidade
razoável dessas curvas para abranger a amplitude de condições de operação existentes.
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Porém, seu uso é de fácil manuseio e permite uma avaliação rápida do desempenho das
torres estudadas.
Na época em que essas curvas foram elaboradas não havia uma preocupação
maior com as demais condições ambientais (temperatura de bulbo seco e pressão
atmosférica), o que limitava o uso dessas curvas.
A utilização das curvas de demanda é feita sobrepondo a denominada “curva
característica” do enchimento sobre elas, conforme mostrado na Figura 4.3. Essa curva
característica é obtida a partir de ensaios de desempenho, variando-se a vazão de água,
mantendo-se fixa a vazão de ar. Com isso, ocorre a variação do fator L/G e com ele a
variação do coeficiente KaV/L calculado. Esse procedimento tornou-se bastante popular
entre os fabricantes de torres de resfriamento devido à sua praticidade e facilidade de
implementação.
Figura 4.4 – O processo de resfriamento e a carta psicrométrica – (CTI, 1967)

A curva característica da torre e o processo de resfriamento podem ser explicados
em uma carta psicrométrica. O processo é conhecido como força motriz e é mostrado no
diagrama da Figura 4.4. A curva superior mostra a relação entre a temperatura e a entalpia
do ar saturado. Isto se aplica à película de ar em torno da água, conforme o modelo
proposto por MERKEL e explicado anteriormente. Recordando, MERKEL assumiu que as
gotas de água que caem através da torre são rodeadas por uma película de ar saturado de
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forma que a transferência de calor e massa, basicamente, tem lugar entre esse filme (que
tem a mesma temperatura da água) e o ar ao redor. A condição da película de ar é
representada pela linha de operação entre os pontos A e B, limitados pelas temperaturas
da água quente (ponto A) e fria (ponto B).
A curva inferior é conhecida como a linha de operação do ar que circunda as gotas
de água e representa a condição do ar que flui através da torre. A origem dessa linha, o
ponto C, está verticalmente abaixo de B e está posicionado para ter uma entalpia
correspondente à da temperatura de bulbo úmido de entrada. À medida que a água é
arrefecida, a entalpia do ar é aumentada na mesma razão da relação L/G. Assim, o
coeficiente L/G representa o declive da linha CD no diagrama. O ponto D, que representa o
ar que sai da torre, é o ponto da linha de operação do ar localizado verticalmente abaixo do
ponto A. O comprimento do segmento CD projetado sobre o eixo horizontal representa o
intervalo de resfriamento.
A Equação de MERKEL diz principalmente que, em qualquer ponto na torre, água e
calor são transferidos para o ar devido aproximadamente à diferença de entalpias entre a
película sobre as gotas d’água (representada pela linha AB) e a corrente de ar
(representada pela linha CD. Assim, essa força motriz está presente em todo o momento,
representada pela distância vertical entre as duas linhas citadas. Desta forma, o
desempenho da torre é proporcional ao inverso dessa diferença.
Uma das grandes limitações do método de MERKEL reside no fato de que ele não
permite o cálculo da temperatura de saída do ar úmido e saturado da torre. Uma vez que o
método não leva em consideração a evaporação da água no interior da torre, e
consequentemente a umidificação do ar úmido, não é possível determinar qual a umidade
absoluta do ar na saída, embora se saiba, por suposição, que este está no estado saturado.
Todavia, é possível contornar esse inconveniente por meio da aplicação das equações de
conservação da massa e de energia, quando são calculados outros parâmetros. Assim, é
possível estimar a temperatura do ar úmido na saída da torre.
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5 O MÉTODO DE POPPE

5.1 Introdução

O método apresentado por POPPE surgiu no inicio dos anos 1970 e não contém as
simplificações existentes no método de MERKEL. Os cálculos levam em consideração a
evaporação da água no interior da torre e, ainda, permite que cada uma das propriedades
do ar e da água sejam calculadas em cada ponto. Além disso, permite levar em
consideração a possibilidade do ar úmido que deixa a torre estar ou não saturado, podendo
até estar sobressaturado.
O modelo de POPPE apresenta, ainda, mais uma vantagem em relação ao método
de MERKEL: permite o cálculo das condições de temperatura e de umidade do ar de saída;
com isso, é possível determinar a quantidade de água evaporada durante o processo,
tornando este método bastante adequado para o dimensionamento de torres de
resfriamento.
O método de POPPE surgiu em uma época em que não somente a computação
estava mais desenvolvida, mas também novos materiais haviam sido disponibilizados no
mercado e que poderiam ser utilizados na fabricação de enchimentos de torres de
resfriamento. Antes dos anos 70, a maioria das torres possuía enchimento construído com
ripas de madeira, sendo, portanto, o tipo construtivo de respingo (ver Figura 3.20). A
madeira é bastante vulnerável ao ataque de fungos, principalmente nas condições a que
está submetida: alta umidade e temperatura morna. Somente alguns tipos de madeira
podiam ser aplicados, geralmente aqueles que pudessem resistir mais à ação dos fungos,
tornando mais cara e mais difícil sua utilização. Com o aparecimento dos enchimentos do
tipo de filme de contato, nos anos 70, houve a possibilidade da substituição da madeira ao
mesmo tempo em que houve a necessidade de se desenvolver métodos matemáticos mais
precisos para o desenvolvimento de novos projetos de torres.
A metodologia proposta por POPPE foi desenvolvida para as torres evaporativas do
tipo contracorrente e baseia-se nas seguintes considerações:

- Regime permanente tanto do lado do ar como do da água;
- Área da seção transversal da torre é constante ao longo do enchimento;
- As trocas de calor pelas paredes da torre para o ambiente são desprezíveis;
- As trocas de calor dos ventiladores para o ar e água são desprezíveis;
- Perdas de água por arraste são desprezíveis;
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- As trocas de calor e de massa ocorrem na direção transversal em relação ao
escoamento do ar e da água;
- As trocas de calor e de massa ocorrem uniformemente em uma determinada área
transversal do enchimento;
- As temperaturas e umidades do ar no interior são uniformes em uma determinada
seção transversal.

Além disso, todas as propriedades do ar úmido e da água são calculadas em cada
seção transversal do corpo da torre.
Neste estudo são considerados dois casos: (a) quando o ar na saída está
subsaturado ou, no extremo, sai da torre com 100 % de umidade relativa, e (b) quando o ar
sai da torre no estado sobressaturado.

5.2 Equacionamento para ar não-saturado

Como este modelo é mais completo que o método de MERKEL, é possível prever a
condição em que o ar que deixa a torre esteja no estado não-saturado, embora possa estar
próximo da saturação.
O equacionamento é aplicado no enchimento da torre e é feito com base no
esquema da Figura 5.1, a seguir. Essa figura mostra os volumes de controle utilizados para
as trocas de calor e de massa.
O balanço de massa para o volume de controle da Figura 5.1(a) é:

dmw = ma dw

(5.1)

O balanço de energia para mesmo volume de controle é:

ma dhma − mw dhw − hw dmw = 0

(5.2)

onde hma é a entalpia do ar úmido (mistura de ar e vapor d’água) e é dada pela seguinte
equação:

hma = C pa (T − 273,15) + w[hlvo + C pv (T − 273,15)]

[J/kg ar seco]

(5.3)
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em que os calores específicos Cpa e Cpv são avaliados à temperatura (T + 273,15)/2 pelas
seguintes equações:

C pa = 1,045356×103 − 3,161783×10−1T + 7,083814×10−4 T 2 − 2,705209×10−7 T 3 [J/kg·K] (5.4)
C pv = 1,3605×103 + 2,31334T − 2,46784×10−10 T 5 + 5,91332× 10−13 T 6

[J/kg·K]

(5.5)

Figura 5.1 – Volumes de controle para o modelo de POPPE

Substituindo a equação 5.1 na equação 5.2, tem-se, após rearranjo dos termos:

dTw =


ma  1
dhma − Tw d w 

mw  C pw


(5.6)
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O balanço de energia na interface ar-água da Figura 5.1(b) fornece:

dQ = dQm + dQc

(5.7)

ou seja, o calor total trocado entre o ar ascendente e a água descendente é composto por
duas parcelas: uma parte sensível devido à convecção (dQc) e uma parte latente devido à
diferença entre as concentrações do ar saturado e na interface (dQm). A transferência de
massa na interface é dada por:

dmw = hd ( wsw − w)dA

(5.8)

A transferência de entalpia correspondente à transferência de massa dada pela
equação 5.8 é dada por:

dQm = hv dmw = hv hd (wsw − w)dA

(5.9)

A entalpia do vapor d’água hv à temperatura da água Tw é dada por:

hv = hlvo + C pvTw

(5.10)

O calor trocado por convecção é dado por:

dQc = hc (Tw − Ta )dA

(5.11)

A diferença de temperaturas da equação 5.11 pode ser substituída por uma
diferença de entalpias. A entalpia do ar saturado avaliado à temperatura da água é dada
por:

hmasw = C paTw + wsw (hlvo + C pvTw )

(5.12)

Substituindo a equação 5.10 na equação 5.12 e rearranjando, tem-se:

hmasw = C paTw + whv + ( wsw − w)hv

(5.13)
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A entalpia da mistura ar-vapor por unidade de massa de ar seco, de acordo com a
equação 5.3, é expressa por:

hma = C paTa + w(hlvo + C pvTa )

[J/kg ar seco]

(5.14)

Subtraindo a expressão 5.14 da 5.13, a equação resultante pode ser simplificada
para a seguinte equação, caso a pequena diferença entre os calores específicos calculados
para temperaturas diferentes possa ser ignorada:

Tw − Ta =

(hmasw − hma ) − ( wsw − w)hv
C pma

(5.15)

onde Cpma é o calor específico da mistura ar-vapor calculada por:

C pma = (C pa + wC pv )

[J/K·kg ar seco]

(5.16)

Substituindo a equação 5.16 na equação 5.11 e, em seguida, substituindo a
expressão resultante na equação 5.7, tem-se:

 h

hc
dQ = dQm + dQc = hd  c (hmasw − hma ) + 1 −
 C pam hd
 C pam hd




hv ( wsw − w) dA




(5.17)

Neste momento, entra o fator de LEWIS, que é um número adimensional que
descreve a relação entre as trocas de calor (numerador) e as trocas de massa
(denominador) num processo evaporativo e é dado pela expressão:

Lef =

hc
hd C pam

(5.18)

No método de MERKEL, esse número é igual a um. No método de POPPE,
entretanto, este número pode ser calculado durante o processamento do modelo
matemático (caso haja parâmetros suficientes para isso) ou determinado por meio de
expressões empíricas.
Alguns pesquisadores desenvolveram expressões empíricas para o fator de Lewis.
Para as misturas ar-vapor utilizadas nos cálculos de torres de resfriamento é bastante
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difundida a expressão desenvolvida por BOSNJAKOVIC [1965]. Para misturas não
saturadas, essa expressão é dada por:

Lef = 0,865

0 , 667

 wsw + 0,622 
− 1

 w + 0,622


  wsw + 0,622 

ln
  w + 0,622 

−1

(5.19)

KLOPPERS [2005a] utilizou outras expressões em seus estudos sobre torres de
resfriamento. Dependendo do tipo de enchimento utilizado, o fator de Lewis pode variar
bastante ao longo do enchimento, do inicio ao fim. Todavia, mais importante do que
escolher uma expressão mais adequada a cada caso, segundo ele, é utilizar sempre a
mesma expressão nos cálculos do dimensionamento do enchimento e nos ensaios de
desempenho posteriores da torre. A taxa de evaporação de água, segundo KLOPPERS
[2005a], é bastante sensível ao valor do número de LEWIS, especialmente quando o ar
ambiente está a temperaturas elevadas, como no verão.
A partir da equação 5.17, a transferência de entalpia da água para o ar é dada por:

dhma =

[

1
h dA
dQ = d
Lef (hmasw − hma ) + (1 − Lef )hv ( wsw − w)
ma
ma

]

(5.20)

Num modelo unidimensional do enchimento de uma torre de resfriamento onde a
área disponível para as trocas de calor e massa é a mesma em qualquer seção horizontal
ao longo do enchimento, a área de transferência para a seção dz é usualmente expressa
por:

dA = a fi A fi dz

(5.21)

onde afi é a chamada ‘densidade de área do enchimento’, em m2/m3, isto é, a área molhada
dividida pelo correspondente volume do enchimento, e Afi é a correspondente área frontal
ou área facial.
Substituindo essa área dA dada pela equação 5.21 na equação 5.20, tem-se:

[

dhma hd a fi A fi
=
Lef (hmasw − hma ) + (1 − Lef )hv ( wsw − w)
dz
ma

]

(5.22)
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Esta equação fornece a entalpia do ar úmido ao longo do eixo vertical do
enchimento da torre.
É interessante fazer uma análise desta equação comparando-a com o modelo de
MERKEL. Aplicando na equação 5.22 as considerações admitidas por MERKEL em que Lef
= 1 e que não há evaporação (dw = 0), chega-se facilmente à equação de MERKEL:

dhma hd a fi A fi
=
[(hmasw − hma ) + 0]
dz
ma

h a ( A dz )
dhma
= d fi fi
hmasw − hma
ma
Continuando, substituindo as equações 5.8 e 5.22 na equação 5.2 e rearranjando,
chega-se a:

mw dhw = hd dA[hmasw − hma + ( Lef − 1)[hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw ]

(5.23)

Rearranjando a equação 5.6, pode-se escrever:

dw
1 dhma 1 mw
=
−
dTw C pmTw dTw Tw ma
ou

dw
dhma
1 mw
=
−
dTw Tw dhw Tw ma

(5.24)

Agora, substituindo as equações 5.20 e 5.23 na equação 5.24, tem-se:

mw
( wsw − w)
dw
ma
=
dTw hmasw − hma + ( Lef − 1)[hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw
C pw

Igualando as equações 5.24 e 5.25, tira-se:

(5.25)
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m


C pw w ( wsw − w)


dhma mwC pw 
ma
 (5.26)
=
1+

dTw
ma
hmasw − hma + ( Lef − 1)[hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw 




A partir dessas equações é possível definir o número de MERKEL. Das equações
5.1 e 5.8, tira-se:

hd dA =

ma dw
wsw − w

(5.27)

Dividindo ambos os lados da equação 5.27 por mw e rearranjando, pode-se integrar
para encontrar a seguinte expressão:

dw
hd
ma
dT
∫ mw dA = ∫ mw wsw − ww dTw

(5.28)

Resolvendo a integral do lado esquerdo, tem-se:

dw
hd A
ma
dTw
=∫
dTw
mw
mw wsw − w

(5.29)

O lado esquerdo é o número de MERKEL, aqui calculado pelo método de POPPE
(MeP):

dw
ma
dTw
MeP = ∫
dTw
mw wsw − w

(5.30)

Pode-se escrever a expressão que contém o número de MERKEL sob a forma
diferencial. Substituindo a equação 5.25 na equação 5.30 e diferenciando-o com respeito à
temperatura da água Tw, tem-se:

C pw
dMe P
=
dTw
hmasw − hma + ( Lef − 1)[ hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw

(5.31)
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5.3 Equacionamento para ar sobressaturado

Os volumes de controle para o equacionamento quando o ar deixa a torre na
condição sobressaturado são os mesmos do modelo para ar não-saturado, de forma que a
Figura 5.1 é utilizada. O excesso de água presente na corrente de ar na saída irá
condensar-se e será visível na forma de minúsculas gotículas, constituindo uma névoa.
Neste caso, a entalpia do ar sobressaturado é dada pela seguinte expressão:

hss = C paTa + wsa (hlvo + C pvTa ) + ( w − wsa )C pwTa

(5.32)

onde wsa é o teor de umidade do ar saturado à temperatura do ar Ta.

Neste equacionamento será admitido que os coeficientes de troca de calor e de
massa do ar sobressaturado sejam os mesmos que aqueles do ar não-saturado, conforme
proposto por BOURILLOT [1983] e POPPE [1991].
O potencial de evaporação é dado pela diferença entre os teores de umidade do ar
saturado na interface ar-água e o da corrente livre de ar:

dmw = hd ( wsw − wsa )dA

(5.33)

O potencial de troca de calor para o ar sobressaturado pode ser obtido subtraindo a
equação 5.32 da equação 5.13. Para isso, introduz-se a seguinte expressão:

( w − wsa )C pwTw − ( w − wsa )C pwTw + wsa C pvTw − wsa C pvTw

a qual adiciona zero à entalpia diferencial resultante e a temperatura diferencial pode ser
obtida da seguinte forma:

Tw − Ta =

hmasw − hss − hv ( wsw − wsa ) − ( w − wsa )C pwTw
C pmas

(5.34)

onde Cpmas é o calor específico do ar sobressaturado por unidade de massa e é definido por:

C pmas = C pa + wsaC pv + ( w − wsa )C pv

(5.35)
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Procedendo da mesma maneira que para o ar não-saturado, usando agora as
equações 5.33 e 5.34 ao invés das equações 5.8 e 5.15, tem-se:

dhma =

hd dA
{Lef (hmasw − hss − ( wsw − wsa )hv + (w − wsa )C pwTw ) + ( wsw − wsa )hv }
ma

(5.36)

onde Lef é o número de LEWIS calculado da seguinte forma:

Lef = 0,865

0 , 667

 wsw + 0,622    wsw + 0,622 


− 1 ln 
w
+
0
,
622
w
+
0
,
622
 sa
   sa


−1

(5.37)

Substituindo as equações 5.33 e 5.36 na equação 5.2, tem-se, após rearranjo:

 Lef (hmasw − hss − ( wsw − wsa )hv + ( w − wsa )C pwTw ) + ...
mw dhw = mwC pw dTw = hd dA

.... + ( wsw − wsa )hv − ( wsm − wsa )C pwTw


(5.38)

Introduzindo o seguinte termo:

[h

masw

] [

− hss − (wsw − wsa )hv + ( w − wsa )C pwTw − hmasw − hss − (wsw − wsa )hv + ( w − wsa )C pwTw

]

na equação 5.38 e rearranjando, tem-se:



hmasw − hss − ( wsw − wsa )hv + 
mw dhw = mwC pw dTw = hd dAhmasw − hss + ( Lef − 1) 
+ ( w − wsw )C pwTw 



.... + ( w − wsa )C pwTw

(5.39)

Substituindo a equação 5.33 na equação 5.1, tem-se:

hd dA =

ma dw
wsm − wsa

Substituindo essa equação 5.40 na equação 5.39 tem-se:

(5.40)
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mw
( wsw − wsa )
dw
ma
=
dTw
hmasw − hss − ( wsw − wsa ) hv + 
hmasw − hss + ( Lef − 1) 
 + ( w − wsw )C pwTw
....... + ( w − wsa )C pwTw

C pw

(5.41)

Substituindo a equação 5.41 na equação 5.24, tem-se:



m


C pw w ( wsw − wsa )
dhma
mw 
ma

= C pw
1 +

dTw
ma 
hmasw − hss − ( wsw − wsa )hv + 

+
−
hmasw − hss + ( Lef − 1) 
(
w
w
)
C
T

sw
pw w


....... + ( w − wsa )C pwTw



(5.42)
Dividindo ambos os lados da equação 5.40 por mw, introduzindo dTw/dTw no lado
direito da equação e integrando, chega-se a:

dw
hd A
ma
dT
∫ mw dA = ∫ mw (wsm − wwsa ) dTw

(5.43)

A equação 5.43 é definida como o número de MERKEL de acordo com a
metodologia de POPPE (MeP) para o ar sobressaturado, ou seja:

dw
hd A
ma
dTw
MeP =
=∫
dTw
mw
mw ( wsm − wsa )

(5.44)

Substituindo a equação 5.41 na equação 5.44 chega-se à equação diferencial do
número de MERKEL em relação à temperatura da água Tw:

dMeP
=
dTw

C pw
hmasw − hss − ( wsw − wsa )hv + 
hmasw − hss + ( Lef − 1) 
 + ( w − wsw )C pwTw
....... + ( w − wsa )C pwTw


(5.45)

A partir das equações 5.24, 5.37, 5.41 e 5.42, é possível calcular as condições do ar
úmido na saída da torre, ou seja, a entalpia e o teor de umidade.
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A resolução dessas equações diferenciais usualmente é feita por meio de integração
numérica. O método mais utilizado é o método numérico de Runge-Kutta de quarta ordem,
que pode ser facilmente implementado no MATLAB®, utilizando, por exemplo, a função
ODE45.
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6 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS

6.1 Introdução

Como mencionado anteriormente, os métodos de MERKEL e de POPPE foram
intensamente estudados por vários pesquisadores, resultando em um farto acervo científico
publicado. Foram feitos estudos comparativos, tanto de cunho teórico como prático,
inclusive com encaminhamentos matemáticos distintos utilizando as mesmas equações.
Todos tinham como ponto comum o uso de métodos numéricos para a resolução das
equações diferenciais.
Dos estudos pesquisados para a realização deste trabalho, destacam-se os dois
descritos a seguir, devido à sua abrangência, metodologia e clareza de objetivos: o estudo
proposto por KLOPPERS e KRÖGER (2005a e 2005b) e aquele publicado pelo CTI [1991].
A partir desses dois estudos foi possível tirar algumas conclusões importantes acerca da
diferença entre os dois métodos.

6.2 O estudo de KLOPPERS e KRÖGER

O estudo realizado por KLOPPERS e KRÖGER (2005) tem sido utilizado como
referência básica nas análises produzidas por outros pesquisadores. KLOPPERS, inclusive,
tem vários trabalhos publicados sobre o assunto, tratando de vários aspectos relativos a
torres de resfriamento evaporativas.
Esses pesquisadores apresentaram um estudo comparativo interessante, em que é
utilizada a carta psicrométrica para comparar os dois métodos. Conforme discutido
anteriormente, MERKEL simplificou a análise das torres de resfriamento evaporativas
considerando que a taxa de evaporação é desprezível, ou seja, dw = 0 na equação 5.43, e
que o fator de LEWIS é igual a 1,0 e, assim, resultou na equação 4.26, considerando ainda
que o calor específico da água é unitário.
Reescrevendo a equação 4.26 explicitando o Cpw, tem-se:

T
C pw
hd A wi
MeM =
= ∫
dTw
mw Two ( hmasw − hma )

(6.1)

onde MeM é o número de MERKEL obtido segundo o método do mesmo nome. Na
literatura, a notação frequentemente utilizada para o número de MERKEL é KaV/L, onde
K = hd, a = Afi e L = mw.
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Não é possível calcular o estado do ar úmido que deixa a torre apenas utilizando a
equação 6.1. Em contrapartida, MERKEL assumiu que o ar que deixa o enchimento está
saturado com vapor de água (umidade relativa igual a 100 %).
A equação 6.1 não é auto-suficiente, dificultando a implementação de uma solução
matemática. O procedimento habitualmente utilizado é integrá-la em conjunto com um
balanço de energia expresso por:

mw cpwm dTw = ma dhma

(6.2)

A Figura 6.1 mostra as curvas de entalpia do ar numa torre evaporativa em
contracorrente para um exemplo hipotético. A curva de hma, ou seja, a entalpia do ar úmido
à medida que este se move através da torre, mostrada na Figura 6.1, é linear, devido à
natureza linear da equação 6.2. A curva hmasw representa a curva de saturação do ar, à
temperatura de interface da água. O potencial de transferência de calor e massa, a uma
temperatura de água particular é a diferença entre hmasw e hma. O número Merkel, fornecido
pela equação 6.1, é função da área sob a curva 1/(hmasw - hma), como mostrado na Figura 6.1.

Figura 6.1 – Diagrama das entalpias do método de Merkel
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A integração da equação 6.1 deve ser feita por meio de técnicas de integração
numérica. As normas BS 4485, DIN 1947 e ATC-105 recomendam que seja empregada a
técnica de integração dos quatro pontos de Chebyshev.
A comparação entre os métodos de POPPE e de MERKEL foi realizada por meio da
escolha de duas condições extremas: a primeira delas refere-se a um caso hipotético em
que o ar entra na torre no estado saturado, apresentado na Figura 6.2, e o segundo referese a um caso em que o ar entra em uma condição de umidade relativa extremamente
baixa, apresentado na Figura 6.3.
No primeiro caso, a carta psicrométrica convencional foi estendida para acomodar o
ar que está no estado sobressaturado. A entalpia do ar sobressaturado na carta
psicrométrica é dada pela equação 5.32.
Figura 6.2 – Primeiro caso: ar entra na torre no estado saturado

A Figura 6.2 mostra o caminho de aquecimento do estado do ar úmido na torre de
resfriamento para o ar relativamente frio de entrada, que está saturado com vapor de água,
neste exemplo particular. O caminho do ar, de acordo com o método de MERKEL, é
mostrado como uma linha reta tracejada na Figura 6.2. A linha para o método de MERKEL
é apresentada como uma linha tracejada porque as linhas retas só podem ser utilizadas
nas cartas psicrométricas se a temperatura da superfície da água for constante. Esta linha

77

é uma reta porque o método de MERKEL não fornece nenhuma outra informação sobre a
umidade do ar, exceto a que ele esteja saturado na saída (ponto 2a na Figura 6.2).
O método de POPPE, por outro lado, fornece o estado do ar ponto a ponto ao longo
do enchimento, desde a entrada até à saída. Considerando que o ar na entrada da torre
está saturado, indicado pelo ponto 1 na Figura 6.2, a mistura torna-se imediatamente
supersaturada à medida que entra no enchimento, de acordo com o método de POPPE.
Com isso, à medida que o ar é aquecido e o teor de umidade aumenta devido à
transferência do calor latente a partir da água, o ar úmido permanece no estado de quase
saturação, seguindo de perto a curva de saturação. Isto ocorre porque o ar está sendo
aquecido e, portanto, pode conter mais vapor de água antes de chegar ao ponto de
saturação.
O ponto 2b na Figura 6.2 mostra o estado do ar na saída da área de transferência
de calor e massa da torre, de acordo com o método de POPPE (estado de supersaturação).
O ponto 2a, todavia, mostra o estado do ar na saída de acordo com o método de MERKEL,
que se encontra no estado saturado. As temperaturas do ar na saída de acordo com as
análises de MERKEL e de POPPE estão relativamente próximas uma da outra.
Uma conclusão importante deste estudo refere-se ao grau de supersaturação do ar
na saída, que, segundo KLOPPERS, não tem uma grande influência sobre a diferença
relativa entre as temperaturas do ar de saída previstas pelas análises de MERKEL e de
POPPE. Isto é devido, como se vê na Figura 6.2, ao fato das linhas de entalpia constante
do ar na região supersaturada serem muito próximas da posição vertical. Assim, não
importa quanto vapor de água esteja presente no ar sobressaturado para uma determinada
entalpia específica do ar; a temperatura do ar será aproximadamente constante. A
diferença entre as temperaturas do ar nos pontos 2a e 2b na Figura 6.2 para os métodos de
MERKEL e de POPPE, respectivamente, pode ser reduzida se for utilizado o balanço de
energia agregado ao equacionamento de MERKEL, já que a evaporação havia sido
desprezada por ele.
No segundo caso, apresentado na Figura 6.3, o ar encontra-se praticamente
destituído de vapor de água e sua temperatura na entrada é maior que a do ar na saída. O
ponto 1 na Figura 6.3 mostra o estado do ar na entrada e o ponto 2b mostra o estado do ar
na saída da região de transferência de calor e massa de acordo com o método de POPPE.
A temperatura do ar na saída é mais baixa que a do ar que entra na torre. O ponto 2a
mostra o estado do ar na saída de acordo com o método de MERKEL.
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Figura 6.3 – Segundo caso: o ar entra na torre praticamente seco

De acordo com MERKEL, a condição do ar na saída é de saturação. As
temperaturas do ar na saída, de acordo com as análises de MERKEL e de POPPE, não são
próximas uma da outra. As temperaturas do ar na saída em ambos os casos recaem
aproximadamente sobre uma mesma linha de entalpia constante na Figura 6.3, como no
caso anterior apresentado na Figura 6.2. Na região de não-saturação do gráfico, no
entanto, as linhas de entalpia constante não são verticais e, por conseguinte, há grande
discrepância entre as temperaturas de saída. A conclusão a que se chega é que o
pressuposto de MERKEL em assumir que o estado do ar na saída esteja saturado não
conduz a resultados precisos nos casos em que o ar na saída não esteja saturado.
Introduzindo a curva de 1/(hmasw - hma) calculada segundo o método de POPPE
sobre a curva obtida por MERKEL (apresentada na Figura 6.1), obtém-se as curvas
apresentadas na Figura 6.4 a seguir. As curvas das entalpias na condição de saturação do
ar (hmasw) nos dois métodos se confundem; porém, existe uma pequena diferença nas
curvas das entalpias do ar úmido (hma) nos dois métodos, principalmente no lado da água
quente. Pode ser observado que o método de POPPE prevê uma variação quase linear
para a entalpia do ar neste caso específico. A curva de 1/(hmasw - hma) determinada pelo
método de POPPE se encontra acima daquela determinada por MERKEL. Como a
característica de transferência KaV/L, ou número de MERKEL, é uma função da área sob
essa curva, o número de MERKEL calculado pelo método de POPPE será maior do que o
calculado pelo método de MERKEL. É, portanto, muito importante que o mesmo método de

79

análise (isto é, MERKEL, POPPE ou ε-NTU) seja empregado nos ensaios de desempenho
de enchimentos e nos ensaios de desempenho de torres evaporativas.
Figura 6.4 – Sobreposição das curvas de entalpias dos métodos de Merkel e de Poppe

Os resultados das análises descritas aqui podem ser vistas com maiores detalhes
no artigo de KLOPPERS e KRÖGER (2005)a.
Concluindo, o método de POPPE é particularmente adequado para ser utilizado na
análise de torres de resfriamento em que se deseja conhecer com precisão o estado do ar
na saída.

6.3 O estudo do CTI

O estudo proposto pelos pesquisadores ALLEN E. FELTZIN (Airco Industrial Gases)
e DUDLEY BENTON (Tenessee Valley Authority) e publicado pelo CTI (1991) destaca-se
pelo uso das curvas de demanda elaboradas por este instituto. Os números adimensionais
KaV/L levantados a partir de ensaios, representados pela equação 4.27 (MERKEL) e pela
equação 5.30 (POPPE), foram aplicados às curvas de demanda de uma torre de
resfriamento e, também, sobre as curvas características do enchimento desta torre. Estas
últimas foram obtidas por meio da aplicação das mesmas técnicas matemáticas para um
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conjunto de dados de ensaio para um determinado enchimento ao longo de um intervalo de
condições de teste.
Sobrepondo a curva característica gerada para um determinado enchimento de uma
torre tipo contracorrente a um conjunto de curvas de demanda, o cruzamento das duas
fornece um ponto representado pelo par L/G e KaV/L, que pode tanto representar o ponto
de projeto ou um determinado ponto operacional. Este ponto está relacionado a uma
determinada temperatura de bulbo úmido e a uma diferença entre as temperaturas de
entrada e de saída da água (range). A idéia é realizar a comparação entre os métodos de
MERKEL e POPPE em termos de um desvio na relação L/G original de projeto, nos
mesmos moldes previstos pela norma ATC-105 (Acceptance Test Code for Water-Cooling
Towers) do CTI.
Neste estudo, foi utilizado um enchimento do tipo filme de contato com separação
entre as placas de 12 mm. Foram realizados vários ensaios com essa torre onde foram
medidos os parâmetros de temperaturas de entrada e de saída da água, e de bulbo úmido,
além das vazões de ar e de água. Para o levantamento da curva característica do
enchimento, foi variada a vazão de ar, mantendo a vazão de água constante. O resultado
foi a obtenção de uma série de valores de L/G e os correspondentes valores de KaV/L
calculados por meio de ambos os métodos. Na Figura 4.2 anterior pode ser visualizado este
processo.
Os resultados obtidos estão apresentados a seguir. Para uma condição de
temperaturas 101/91/78, ou seja, temperatura de água quente de 101 oF (38,3 oC),
temperatura da água fria de 91 oF (32,8 oC) e temperatura de bulbo úmido de 78 oF
(25,6 oC), a relação L/G obtida para o método de MERKEL foi de 3,03, enquanto que pelo
método de POPPE a relação L/G foi de 2,93. A relação entre os dois (MERKEL/POPPE) é
de 1,031, ou seja, o método de MERKEL forneceu uma vazão de água maior que aquela
determinada pelo método de POPPE, considerando que a vazão de ar permaneceu
constante, ou vice-versa. Em termos energéticos, pela lei dos ventiladores, isso pode
significar uma diferença de potência da ordem de 9,5 % nos ventiladores da torre (1,0313 =
1,095). Outra maneira de olhar a questão seria dizer que a torre projetada segundo
MERKEL seria ensaiada com 97 % de sua capacidade nominal.
Em uma segunda condição de ensaio, correspondente a 135/88/78 (57,2 oC,
31,1 oC e 25,6 oC), a relação L/G obtida pelo método de MERKEL foi de 1,57, enquanto
que o valor obtido por POPPE para L/G foi de 1,59. Note-se, este é um deslocamento no
sentido oposto, pois a relação MERKEL/POPPE forneceu o valor 0,987. Uma torre
projetada segundo o método de MERKEL resultaria superdimensionada em 3,9 % com
relação à potência dos ventiladores.
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Assim, os pesquisadores do CTI observaram que há uma diferença da ordem de 1
% a 3 % entre as soluções de MERKEL e de POPPE na concepção da relação L/G, que
pode tornar-se significativa, especialmente quando for considerada a potência dos
ventiladores (3 % a 9 %). Também, foi observado que as alterações podem estar em
qualquer direção, dependendo das condições selecionadas. Porém, esses resultados têm
que ser considerados com reservas, pois não foram apresentadas as incertezas de
medição dos ensaios, nem se as condições ambientais permaneceram inalteradas durante
os testes.
Como mencionado anteriormente, a teoria de MERKEL baseia-se na suposição de
que a relação de Lewis é numericamente igual a 1,0. A teoria proposta por POPPE permite
que a relação Lewis seja considerada como um dado de entrada para o equacionamento.
Uma análise dos tipos de enchimento, do tipo de respingo e de filme realizada por BENON
(CTI, 1991) indica que, para uma torre do tipo contracorrente, um valor de 1,25 para o
número de Lewis é mais adequado. É interessante observar que este valor não parece ser
afetado pelo tipo de enchimento (respingo ou filme), mas é dependente apenas da
configuração (contracorrente ou corrente cruzada).
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7 APLICAÇÃO DOS MODELOS A ENSAIOS REALIZADOS

7.1 Ensaios de desempenho

Os ensaios de desempenho de torres de resfriamento são úteis não apenas para os
fabricantes, na busca de uma maior eficiência térmica em seus equipamentos, mas também
para os usuários, que frequentemente desejam saber como está o desempenho de seus
equipamentos, principalmente no tocante às condições do enchimento.
Ensaiar torres de resfriamento com respeito ao seu desempenho termodinâmico não
é uma tarefa fácil de realizar, principalmente se a torre for de grandes proporções. A
principal dificuldade reside na medição da vazão de ar. Torres evaporativas de tiragem
induzida de grande porte possuem ventiladores com rotores de grande diâmetro, o que
torna a medição da vazão uma tarefa complexa e de grande imprecisão. A norma ATC-105
do CTI, no entanto, realiza avaliações de desempenho sem a realização da medição de
quaisquer parâmetros relacionados com a saída de ar da torre. Os parâmetros utilizados
nas avaliações, segundo o CTI, são os seguintes: temperaturas de entrada e de saída da
água, temperatura de bulbo úmido do ar na entrada, vazão de água e potência elétrica no
motor do ventilador. Apenas com esses parâmetros são determinados os valores de L/G e
KaV/L para o enchimento da torre, utilizando as curvas de demanda emitidas pelo CTI,
partindo do valor nominal de L/G estabelecido pelo fabricante para o enchimento. Esse
procedimento simplifica muito os cálculos, eliminando a necessidade da medição das
condições do ar na saída. Talvez seja esta facilidade de cálculo uma das principais razões
pelas quais o método de MERKEL seja utilizado até os dias de hoje pelas principais normas
de ensaio de desempenho de torres evaporativas de tiragem mecânica.

7.2 O equacionamento do método de MERKEL

O método de MERKEL é muito fácil de ser implementado matematicamente pois
utiliza cálculo convencional. Porém, é necessário introduzir a vazão do ar como um dos
parâmetros de entrada. A determinação do parâmetro KaV/L é realizada por meio da
equação 4.29 pelo processo de integração de 4 pontos de Chebychev apresentado no
capítulo 4. Nessa equação, as temperaturas T1 e T2 são, respectivamente, as temperaturas
de água quente e água fria.
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7.3 O equacionamento do método de POPPE

A aplicação do método de POPPE para avaliar as condições de desempenho de
uma torre evaporativa do tipo contracorrente foi feita com base em quatro equações
diferenciais. O equacionamento foi realizado tendo como variável independente a
temperatura da água, e foram calculadas as variações da entalpia do ar úmido (ha), do teor
de umidade do ar (w), do número de MERKEL (Mep)e da altura do enchimento (z). Para a
condição de ar não-saturado foram utilizadas as equações diferenciais 5.25, 5.26 e 5.31,
repetidas a seguir:

mw
( wsw − w)
dw
ma
=
dTw hmasw − hma + ( Lef − 1)[hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw
C pw

(5.25)

m


C pw w ( wsw − w)


dhma mwC pw 
ma
 (5.26)
=
1+
dTw
ma  hmasw − hma + ( Lef − 1)[hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw 





C pw
dM eP
=
dTw
hmasw − hma + ( Lef − 1)[ hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw

(5.31)

A quarta equação foi obtida a partir das equações 5.22 e 5.26 para a determinação
da variação da altura do enchimento em função da variação da temperatura da água ao
longo do enchimento. Fazendo:

dz
dz dhma
=
⋅
dTw dhma dTw

(7.1)

Substituindo as equações 5.22 e 5.26 na equação 7.1 e, após rearranjos, obtém-se:

C pw mw
dz
=
dTw {hmasw − hma + ( Lef − 1)[ hmasw − hma − hv ( wsw − w)] − ( wsw − w)C pwTw }hd aAt

(7.2)
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O procedimento para a solução do conjunto das quatro equações diferenciais, 5.25,
5.26, 5.31 e 7.2 para ar sub saturado, e das equações 5.41, 5.42 e 5.45 para o ar
sobressaturado, foi a utilização da função ODE45 (Ordinary Differential Equations) do
MATLAB®, que utiliza o método numérico de integração de Runge-Kutta de quarta ordem,
considerado de grande precisão. Elas são resolvidas simultaneamente por meio de rotinas
que requerem a entrada de parâmetros adicionais às quatro equações diferenciais, que
são: os limites de integração da variável independente (no caso, a temperatura da água Tw),
as constantes utilizadas nas equações, os valores iniciais das quatro variáveis dependentes
e a faixa de erros. A rotina ODE45 utiliza técnicas de integração auto-ajustáveis em que as
interações (ou intervalos) são determinadas automaticamente, de maneira que os erros são
mantidos dentro de intervalos pré-determinados.
Os dados de entrada para a rotina de cálculo são: as temperaturas da água de
entrada (água quente) e de saída (água fria), as temperaturas de bulbo seco e de bulbo
úmido do ar na entrada, a pressão atmosférica local, as vazões de água e de ar e alguns
parâmetros característicos do enchimento: área da seção transversal e altura. O algoritmo
de cálculo é mostrado na Figura 7.2 a seguir.
O início do cálculo é realizado tomando-se como base a parte inferior do
enchimento, ou seja, por onde entra o ar na torre. A temperatura da água fria Tw2 é tomada
como referência e a base do enchimento é tomada como referência para o eixo z vertical,
conforme mostrado na Figura 7.2 a seguir. Um volume elementar dVi é estabelecido,
correspondendo a uma altura zi na seção transversal da torre; para esse elemento é
calculada a temperatura de entrada de água Tw1i a partir da temperatura Tw2, tal que
Tw1 = Tw2 + 0,2 oC. Assim, com base nessas temperaturas e nos dados de entrada são
i
calculadas as demais propriedades do ar e da água para o elemento de volume
considerado. Na sequência, o programa entra em uma rotina cíclica que calcula as demais
temperaturas Tw1i a cada incremento na altura do enchimento, com a diferença de que o
acréscimo da temperatura seja de 0,1 oC, até atingir o topo da torre. Os cálculos terminam
quando a temperatura da água quente calculada seja igual à temperatura da água quente
estabelecida nos dados de entrada.
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Figura 7.1 – Esquema utilizado para o equacionamento de POPPE

Um dos parâmetros de saída da rotina é o número de MERKEL MeP. Este
adimensional pode ser comparado com o seu equivalente determinado pelo método de
MERKEL, MeM.
A partir dos parâmetros calculados pelo programa também são calculados outros
parâmetros, tais como a temperatura do ar para cada ponto interno do enchimento, a
umidade relativa, a carga térmica e a taxa de água evaporada.
A rotina de cálculo pode ser adaptada a outras situações. Por exemplo, é possível
determinar a altura do enchimento a partir das temperaturas de entrada e de saída e de
outras variáveis, mas neste caso é necessário entrar com o coeficiente de troca de massa
para

o

enchimento
3

ensaiado.

KLIMANEK

(K·a) = 3,025 kg/s·m como um parâmetro inicial.

[2009]

recomenda

utilizar

o

fator
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Figura 7.2 – Algoritmo utilizado para o cálculo pelo método de POPPE
Implementado no MATLAB®

Dados de entrada:
Tw1o, Tw2o, Ta1o, Ta2o, Tbuo, Patm,
Cálculo das propriedades:
Cpa, Cpv, Cpw, wo, URo, h1o,
Estabelecer
Tw1 = Tw2o, + 0,2
Rotina ODE45 com
Tw2o < Tw < Tw1
Resultados:
ha1, Tw1, Ta1, Ta2, mw1, w1, UR1, Lef

Tw2i = Tw2(i-1) + 0,1
Tw1i = Tw2i

i=i+1

Rotina ODE45 com Tw2i < Twi < Tw1
Resultados:
hai, Tw1i, Ta1i, Ta2i, mwi, w1i, UR1i, Lefi
Sim

Tw1i < Tw1o

Não

Resultados:
hai, Tw2i, Ta2i, Ta2i, mwi, w2i, UR2i, Lefi, zi
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7.4 Resultados obtidos

Ambos os métodos de MERKEL e de POPPE foram aplicados a sete ensaios de
desempenho de torres de resfriamento. Os ensaios das torres foram realizados utilizando a
mesma metodologia de medição, em épocas diferentes.
As torres foram ensaiadas em regime permanente em apenas um ponto de
operação, ou seja, com as vazões de água e de ar constantes. Foram monitorados todos os
parâmetros durante o intervalo mínimo de uma hora, com leituras dos valores no mínimo a
cada 90 segundos. As variações de cada parâmetro não foram maiores do que 2 % a 3 %.
A tabela 7.1, a seguir, apresenta os principais parâmetros utilizados como entrada
de dados para os cálculos de ambos os métodos. Os valores apresentados são médias
aritméticas dos valores registrados de cada parâmetro medido.
Tabela 7.1 – Valores medidos nos ensaios
Tbs

Tbu

Patm

Taq

Taf

Qw

Qar

A

(oC)

(oC)

(kPa)

(oC)

(oC)

(t/h)

(t/h)

(m2)

Ensaio 1

35,20

25,20

100,72

37,20

29,90

1.862

1.123

80

Ensaio 2

31,10

25,90

100,78

37,40

29,80

1.341

1.207

80

Ensaio 3

30,18

19,38

92,05

35,74

28,67

3.526

2.234

180

Ensaio 4

30,00

18,39

92,01

35,58

28,63

3.526

2.239

180

Ensaio 5

29,60

25,07

100,16

30,47

25,40

1.033

1.792

150

Ensaio 6

31,01

25,11

99,50

36,78

29,96

1.778

1.228

150

Ensaio 7

26,20

18,00

93,61

40,00

33,40

19,8

6,97

1,22

Legenda:
Tbs

: temperatura de bulbo seco do ar na entrada da torre;

Tbu

: temperatura de bulbo úmido do ar na entrada da torre;

Patm

: pressão atmosférica local;

Taq

: temperatura da água quente na entrada;

Taf

: temperatura da água fria na saída;

Qw

: vazão em massa da água;

Qar

: vazão em massa do ar;

A

: área da seção transversal do enchimento.
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As áreas das seções transversais do enchimento não foram informadas pelos
respectivos operadores das torres de resfriamento e, portanto, foram estimadas por meio
da medição das dimensões externas das paredes das torres ensaiadas.
As vazões de água foram medidas na entrada das torres. Já, as vazões de ar foram
medidas na saída dos ventiladores.
A medição da temperatura da água quente foi realizada a montante da zona de
aspersão e a da temperatura da água fria a jusante da zona de chuva, devido a dificuldades
de instalação dos termosensores a montante e a jusante do enchimento, respectivamente.
Dessa forma, as temperaturas indicadas da água quente e da água fria são válidas para
toda a torre, e não exclusivamente para o enchimento das mesmas.
As Figuras 7.3 e 7.4 apresentam fotos relativas a duas das torres ensaiadas. Ambas
são do tipo de tiragem induzida de quatro células. No topo da torre mostrada na Figura 7.3
podem ser vistos os andaimes instalados junto aos ventiladores e utilizados para as
medições de vazão nos ventiladores por meio de mapeamento de velocidades com o uso
de tubo de Pitot. A Figura 7.5, a seguir, apresenta o esquema empregado para a realização
desta medição, em que foram utilizados quatro semieixos ortogonais para a varredura.
Figura 7.3 – Torre do tipo contracorrente de tiragem induzida composta de
quatro células – Macáe, RJ
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Figura 7.4 – Torre do tipo contracorrente de tiragem induzida de quatro células
– Urucu, AM

Figura 7.5 – Processo de medição da vazão de ar na saída dos ventiladores –
Mapeamento de velocidades com tubo de Pitot

90

A foto da Figura 7.6 apresenta um tubo de Pitot Cole instalado na tubulação de
fornecimento de água, utilizado nas medições de vazão pelo processo de mapeamento de
velocidades na seção transversal do duto.
Figura 7.6 – Medição da vazão de água – Mapeamento de velocidades com
tubo de Pitot Cole

Figura 7.7 – Esquema de instalação dos sensores para as medições realizadas
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Na Figura 7.7 é mostrado o esquema utilizado para a medição dos parâmetros
apresentados na Tabela 7.1. Os sinais dos diversos sensores foram registrados em sistema
de aquisição de dados digital e processados durante os ensaios.
A tabela 7.2, a seguir, apresenta os resultados obtidos para ambos os métodos. Os
resultados forneceram, entre outros, a vazão de água evaporada (Qev) e a carga térmica da
torre para o ponto ensaiado. O método de POPPE forneceu, também, a temperatura do ar
úmido na saída (Tar2) e seu teor de umidade. Na tabela, é apresentada apenas a
temperatura para o ar.
Tabela 7.2 – Resultados do processamento para ambos os modelos
L/G

C. Term.

Qev

Tar2

KaV/L

-

(MJ/h)

(t/h)

(oC)

-

Merkel

1,66

62.960

24,37

-

1,68

Poppe

1,66

61.400

23,45

28,04

1,89

Merkel

1,11

46.800

16,72

-

1,39

Poppe

1,11

45.638

16,34

34,30

1,52

Merkel

1,58

113.900

40,11

-

0,87

Poppe

1,58

111.912

40,73

33,85

0,83

Merkel

1,57

111.900

39,23

-

0,79

Poppe

1,57

110.340

40,22

34,97

0,75

Merkel

0,58

24.200

10,60

-

3,95

Poppe

0,58

23.730

10,07

32,20

4,63

Merkel

1,45

55.430

18,77

-

1,29

Poppe

1,45

54.850

19,38

35,56

1,40

Merkel

2,84

601

0,198

-

0,55

Poppe

2,84

589

0,197

38,80

0,54

Método

Ensaio 1
Ensaio 2
Ensaio 3
Ensaio 4
Ensaio 5
Ensaio 6
Ensaio 7

Nessa tabela pode-se notar que, quando os valores de KaV/L estão abaixo de 2, os
respectivos valores obtidos por MERKEL e por POPPE são mais próximos, com diferenças
percentuais entre eles de até 8 %; essa diferença percentual aumenta à medida que os
valores de KaV/L aumentam. A diferença percentual para o ensaio 5, por exemplo, é de
14 %, considerando o coeficiente obtido por POPPE como correto. Essa observação é
compatível com a maneira que o coeficiente de MERKEL é calculado, na qual foi
desprezada a taxa de evaporação; assim sendo, quanto mais água é vaporada, maior é a
diferença entre eles.
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Na Figura 7.8, a seguir, é possível visualizar os resultados apresentados na tabela
7.2. Observando o gráfico, nota-se que os coeficientes KaV/L obtidos pelo método de
POPPE são sempre maiores que aqueles obtidos por MERKEL, ao longo de uma ampla
faixa de coeficientes L/G, variando de 0,5 a 3,0. Em outras palavras, para uma mesma
relação entre as vazões mássicas de água e de ar, os coeficientes obtidos pelo método de
POPPE superam aqueles obtidos por MERKEL.
Pela Figura 7.8 pode-se observar ainda que os resultados obtidos nos ensaios
acompanham em média a tendência de uma curva característica típica de um enchimento
de torre exemplificada na Figura 4.3: à medida em que crescem os valores da relação L/G,
os valores dos coeficientes Ka·V/L decrescem de maneira não-linear.

Figura 7.8 – Variação dos coeficientes KaV/L em função da relação L/G para os métodos
de MERKEL e de POPPE.

O método de POPPE possibilita ainda a observação de outros parâmetros ao longo
do enchimento da torre, permitindo observar sua variação desde a entrada até a saída. As
Figuras 7.9 a 7.15, a seguir, apresentam as curvas de temperaturas de bulbo seco e de
bulbo úmido do ar, teor de umidade, temperatura da água, entalpia do ar ao longo da altura
do enchimento e o número de Merkel, geradas pelo processamento dos dados no
MATLAB® para os ensaios realizados. Nesses gráficos são apresentadas as variações
desses parâmetros ao longo da altura dos respectivos enchimentos.
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Figura 7.9 – Variação dos parâmetros ao longo do enchimento – Ensaio 1
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Figura 7.10 – Variação dos parâmetros ao longo do enchimento – Ensaio 2
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Figura 7.11 – Variação dos parâmetros ao longo do enchimento – Ensaio 3

96

Figura 7.12 – Variação dos parâmetros ao longo do enchimento – Ensaio 4
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Figura 7.13 – Variação dos parâmetros ao longo do enchimento – Ensaio 5
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Figura 7.14 – Variação dos parâmetros ao longo do enchimento – Ensaio 6
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Figura 7.15 – Variação dos parâmetros ao longo do enchimento – Ensaio 7
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É importante ressaltar que as alturas dos enchimentos mostradas nesses gráficos
não refletem a exatamente realidade, tendo em vista que as medições dos parâmetros de
temperatura da água foram realizadas englobando as três zonas (aspersão, enchimento e
chuva) da torre, devido à maior facilidade de medição. Em vista disso, as alturas
apresentadas nos gráficos são maiores do que as alturas reais, devido às trocas de calor
nas zonas de aspersão e de chuva, as quais acabaram sendo consideradas
matematicamente como se tivessem sido realizadas no enchimento.
Algumas observações interessantes podem ser feitas a partir desses resultados. No
ensaio 1, por exemplo, é possível observar que o ar possui aproximadamente as mesmas
temperaturas na entrada e na saída, levando à conclusão de que o principal mecanismo de
troca de calor foi feito por meio de trocas de calor latente. No ensaio 5, o ar sai da torre com
uma temperatura de bulbo seco inferior à de entrada.
O uso deste método para avaliar o comportamento térmico dos enchimentos das
torres é fundamental, pois é possível verificar as condições operacionais em cada ponto no
interior dos mesmos. Para isso, as medições dos parâmetros de temperatura da água
devem ser realizadas nas seções de entrada e de saída dos enchimentos, de forma a
eliminar a influência das trocas de calor nas zonas de aspersão de água e de chuva entre o
enchimento e a bacia de coleta.
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8 CONCLUSÕES

O estudo permitiu observar que o método de MERKEL surpreende pela sua
simplicidade, facilidade de operação e obtenção de bons resultados. Ao longo do tempo,
todas as torres de resfriamento existentes, pelo menos até à década de 1980, foram
projetadas utilizando a idealização de MERKEL. Atualmente, com a ampla disponibilidade
de recursos computacionais e matemáticos mais avançados, há a possibilidade de
aprimorar o método de cálculo visando a obtenção de resultados mais precisos com a
oportunidade de ampliar o desenvolvimento das torres de resfriamento.
O desenvolvimento do presente trabalho mostrou que é possível implementar
facilmente um modelo matemático mais elaborado, contendo um sistema de equações
diferenciais ordinárias e utilizá-lo no levantamento dos principais parâmetros de
desempenho de torres de resfriamento do tipo contracorrente. O estudo demonstrou que o
método de POPPE é superior ao de MERKEL, pois, além de levar em consideração nos
cálculos as variações das propriedades termodinâmicas do ar e da água ao longo do
enchimento, permite, por exemplo, determinar as condições do ar úmido na saída, que é
um fator importante para a realização de estudos de otimização da operação de torres.
Além dessas vantagens, o método de POPPE leva em consideração o estado
termodinâmico do ar úmido na saída da torre, que tanto pode ser subsaturado, saturado ou
sobressaturado, levando a uma análise mais precisa dos resultados, enquanto que o
método de MERKEL pressupõe que o ar saia no estado saturado apenas. Com isso, as
avaliações de desempenho utilizando o método de POPPE podem ser estendidas à
praticamente todas as condições de operação possíveis.
Outra vantagem do método de POPPE refere-se ao fato de ser possível determinar
as relações entre as trocas de calor sensível e latente no interior dos enchimentos,
permitindo desta forma o aperfeiçoamento das características de troca de calor no interior
dos mesmos, revelando-se ser uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de novas
geometrias, materiais, etc., desses dispositivos.
Devido à sua exatidão, riqueza de informações e versatilidade, o método de POPPE
pode ainda ser utilizado no controle da energia consumida pelos ventiladores de uma torre
de tiragem mecânica. A determinação das condições efetivas de troca de calor no interior
da torre permite que se possa avaliar essa capacidade de troca em função da variação de
alguns parâmetros. Por exemplo, quando a temperatura de bulbo úmido do ar diminui, as
trocas de calor aumentam, levando a uma redução da temperatura da água na saída. Essa
redução, entretanto, nem sempre beneficia o processo em que a torre está inserida e,
nesses casos, faz com que a torre troque mais calor do que o necessário, levando a um
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desperdício de energia. Utilizando um programa computacional que simule as condições de
carga na torre, é possível estabelecer um sistema de controle que atue nos ventiladores de
tiragem de ar, por meio da variação da rotação dos rotores e, com isso, variar a vazão de ar
através da mesma, de forma a compatibilizar as trocas de calor com as necessidades do
processo. Com isso, é possível economizar uma quantidade significativa de energia.
Na maioria das aplicações de torres de resfriamento a vazão de água é mantida
constante enquanto que a carga térmica da torre varia. Com a aplicação instantânea de
uma rotina computacional, é possível reduzir também a vazão de água por meio da
utilização de conversores de frequência. Por exemplo, em um sistema em diversos
equipamentos utilizam água resfriada numa torre, se algumas dessas máquinas fossem
desligadas enquanto outras fossem mantidas ativas, a vazão de água que passa por essas
máquinas desligadas poderia ser reduzida ou até mesmo bloqueada e a compensação
poderia ser feita pela variação da vazão de água que passa pela torre, mantendo a carga
térmica resultante em patamares ótimos sem prejudicar o resfriamento das máquinas
restantes. Em outras palavras, a regulagem da capacidade de troca de calor da torre
poderia ser feita com muito mais facilidade.
Quando aplicados aos ensaios apresentados neste trabalho, ambos os métodos
apresentaram resultados próximos. Os resultados apresentados nas tabelas 7.3 a 7.9
demonstraram que os desvios na determinação do coeficiente KaV/L obtidos por ambos os
métodos aumentam na medida em que aumentam as trocas de calor e de massa no interior
da torre. Além disso, de um modo geral, a taxa de água evaporada é maior quando
determinada pelo método de POPPE.
Concluindo, não resta dúvida que o método de POPPE fornece muito mais
informação sobre o comportamento termodinâmico de uma torre de resfriamento quando
comparado ao método de MERKEL. A maior dificuldade relativa em implementar o método
de POPPE e transformá-lo em um programa de computador amigável é compensada pela
exatidão dos resultados gerados, permitindo aplica-lo a uma ampla gama de utilizações
possíveis.
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