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Resumo 

Torres de resfriamento são equipamentos utilizados para refrigeração de 

maquinas e processos industriais. Apresenta baixo consumo de energia pois se utiliza dos 

fenômenos de convecção e evaporação, por meio do contato entre os fluxos de água e o ar, 

para retirar calor do ambiente.  A taxa de fluxo de ar da maioria das torres é gerada por um 

conjunto motor-exaustor alimentados com uma potência constante: a máxima exigida pelo 

exaustor. Contudo, para algumas condições de operação, uma menor vazão, seria o bastante 

para se atingir a troca de calor desejada. O presente trabalho propõe um método de redução 

do consumo de energia em torres de resfriamento por meio do controle de velocidade do 

exaustor. Desenvolveu-se um modelo dinâmico para torres de resfriamento evaporativo 

em contracorrente, a partir de conceitos de transferência de calor. Foi proposto um 

controle para esse modelo, variando a vazão de ar, a fim de manter a mesma temperatura 

de saída, para diferentes condições de operação. A entrada do modelo é manipulada 

variando a potência de alimentação do conjunto motor-exaustor, utilizando um inversor de 

frequência. O controle do modelo foi simulado e resultados numéricos são apresentados. 

Por fim comparou a potência consumida em um período de tempo (variando as condições 

de entrada), para um modelo com e sem controle (variando e não variando a entrada do 

sistema. A resposta foi comparada e resultados analisados. 
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Torres de Resfriamento. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema  

Os elevados custos de energia enfrentados pela indústria no país, assim como a 

necessidade constante de atualização e melhoria dos equipamentos para se obter ganhos 

em produtividade, exigem que as empresas façam análises rotineiras de seu parque.  

Em processos industriais, existem máquinas e sistemas que atuam melhor, ou 

apresentam melhor durabilidade em certas faixas de temperatura. Surge então a 

necessidade de equipamentos que resfriem esses sistemas para suas faixas de atuação. 

Torres de resfriamento são equipamentos bastante utilizados para esse fim, devido ao seu 

baixo custo operacional, manutenção e instalação fáceis, e por não ser agressivo ao meio 

ambiente. Elas operam retirando o calor da água, por meio do contato direto com o ar em 

temperatura ambiente, que é ventilado para dentro da torre através do exaustor acoplado 

em seu topo. A água perde calor convecção com o ar e por evaporação, sendo esse último 

responsável por até 80% da transferência de calor total do sistema (EATON, 1979).  

 Torres de resfriamento são dimensionadas a partir dos valores de vazão e 

temperatura da água a ser resfriada, e como padrão são projetadas em função da maior 

temperatura de bulbo úmido (temperatura indicada por um termômetro cujo bulbo está 

envolto por um pavio molhado) do local de instalação.  

 Mas, durante o ano, o valor médio da temperatura de entrada do ar pode ser menor 

que a considerada devido às condições climáticas local. Variações de processo devido 

sazonalidades de produção e diferenças de temperatura durante o tempo de operação 

(turnos diurno e noturno) também podem fazer com que a temperatura média real fique 

abaixo da estimada no projeto.  

 Tais variáveis podem fazer com que a torre de resfriamento opere 

“sobredimensionada”, resfriando a água mais do que o processo solicita e, portanto 

consumindo energia elétrica de forma desnecessária. 
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Uma solução para esse problema, é o controle da velocidade do exaustor da torre 

de acordo com a demanda de resfriamento. Esse controle pode ser feito aplicando o uso de 

inversores de frequência e sensores de temperatura, obtendo assim grande economia 

energética.  

Em um estudo feito pela WEG na própria empresa, em Blumenau-SC, observou-se 

um potencial de economia, pois a operação é variável e uma adequação da instalação 

respeitando estas variações era necessária. Para tanto foi preciso estudar as interações das 

torres de resfriamento com o processo e também o efeito das variações operacionais que 

seriam impostas à torre, ponto no qual se procurou o apoio do fabricante da torre analisada, 

a Annemos (WEG). 

Observou-se a necessidade de variar a velocidade dos ventiladores das torres de 

acordo com a exigência de resfriamento das estufas no processo, variáveis em termos de 

produção e turnos de trabalho, considerando ainda a temperatura ambiente. Aplicação de 

um motor de rendimento superior, Motor W22 Premium, acionado por um Inversor de 

frequência interligado ao controlador de temperatura. Abaixo segue a ilustração da 

solução.  

 

Figura 1-1- Ilustração da solução (WEG) 

 

Com a variação da temperatura ambiente e/ou variação no processo, a necessidade 

de resfriamento da torre se altera. Esta informação é reconhecida pelo controlador de 

temperatura e enviada ao inversor que comanda a velocidade do motor do exaustor da 

torre, proporcionando grande economia de energia. 
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No monitoramento realizado por um período aproximado de um ano, foi possível 

analisar o consumo elétrico em diversas condições climáticas. Desta forma, que a aplicação 

da solução proporcionou uma redução de 88% no consumo de energia elétrica, obtendo 

assim, um retorno em 04 Meses do investimento aplicado. Além de ganhos como (WEG): 

 Controle preciso de temperatura e do processo. 

 Automatização do sistema. 

1.2. Objetivos 

O trabalho trata uma necessidade mundial do mercado, que é a eficiência energética. 

É uma área em constante crescimento, daí então a importância de estudos e 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos da mesma. Os objetivos são: 

 

 Revisão sobre torres de resfriamento, os diferentes tipos, suas características, seus 
modelos matemáticos; 
 

 Construção de um modelo dinâmico da torre, baseado na teoria de transporte de 
calor, adequado para controle; 

 

 Análise do sistema de exaustão da torre. Definição de um conjunto inversor-motor-
exaustor para controle do fluxo de ar na torre de resfriamento. 
  

 Desenvolvimento de um controlador para o modelo previamente estabelecido; 
 

 Simulação do projeto final e obtenção da potência elétrica para entradas variantes 
no tempo. 

 

 Comparação com a simulação feita para um sistema sem controle de velocidade. 
 

1.3. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho é dividido em 6 capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

No Capítulo 2 é apresentado um estudo da sobre as torres de resfriamento, os tipos, 

as características, e fenômenos termodinâmicos que dentro dela ocorrem. 
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No Capítulo 3 é apresentado modelos matemáticos existentes para torres de 

resfriamento evaporativo, e as equações de balanço de massa e energia da mesma. É 

proposto um modelo matemático dinâmico para a torre.  

No Capítulo 4 é apresentado outros componentes da torre, o motor de indução e o 

inversor de frequência, suas características, princípios de funcionamento, componentes e 

importância de mercado. Também será determinado o controle de velocidade do motor de 

indução. 

No Capítulo 5 é apresentado o controle final da planta. É feita uma revisão da 

literatura de controle moderno, uma parametrização da equação da torre, e o projeto final 

de controle.   

No capítulo 6 é dada algumas conclusões do trabalho, e sugestão para trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

Torres de Resfriamento: Classificação, tipos e 
funcionamento.  

2.1. Introdução 

As torres de resfriamento são utilizadas em resfriamento de água industrial, como 

aquela proveniente de condensadores de usinas de geração de potência, ou de instalações 

de refrigeração, trocadores de calor, etc. Trata-se essencialmente uma coluna de 

transferência de massa e calor, projetada de forma a permitir uma grande área de contato 

entre as duas correntes.  

A água aquecida é gotejada na parte superior da torre e desce, em contracorrente 

com uma corrente de ar frio (normalmente à temperatura ambiente). No contato direto das 

correntes de água e ar ocorre à evaporação de parte água, principal fenômeno que produz 

seu resfriamento (VAGNER, 2010). Para tornar mais lenta a queda de água, é comum o uso 

de enchimentos no interior da torre, isto é, bandejas perfuradas, colmeias de materiais 

plásticos ou metálicos etc., que aumenta o tempo de permanência da água no seu interior e 

a superfície de contato água - ar. 

 

 

Figura 2-1- Esquema de funcionamento de uma torre de resfriamento. 
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2.2. Conceituação e Terminologia                           

Serão abordados neste item as definições de alguns dos termos, parâmetros de 

projeto e de desempenho mais utilizados em torres de resfriamento. A umidade do ar na 

entrada e saída da torre são parâmetros importantes para o desempenho e 

dimensionamento de uma torre de resfriamento. 

Segundo (CREDER, 2004) chamamos de umidade específica ω a relação entre a massa 

de vapor d’água e a massa do ar seco. A razão da massa molar da água (18,016 gramas/mol 

de água) pela massa molar do ar (28,97 gramas/mol de ar) é igual a 0,622. Sabendo que a 

umidade depende apenas da pressão parcial de vapor na mistura, quando a pressão total 

da mistura ar-vapor d’água (Pt) é fixa e que a pressão parcial do vapor d’água (Pv) é igual 

ao produto da umidade relativa pela pressão de saturação do ar (Pg) a uma dada 

temperatura. No entanto, a EQ.(2.1) mostra o cálculo da umidade específica do ar  (WARK 

& RICHARDS, 1999): 

 

    ω = 0,622 .
𝑃𝑔 .  𝛷

(𝑃𝑡−𝑃𝑔.𝛷)
                                                                                                                      (2.1) 

A umidade absoluta é a quantidade de vapor presente na mistura ar-vapor, sendo 

expressa em kg de vapor d’água por m³ de ar (CREDER, 2004). 

A umidade relativa (Φ) é a relação entre a umidade absoluta existente e a máxima 

umidade absoluta a uma dada temperatura, quando o ar estiver saturado de vapor 

(CREDER, 2004). 

A quantidade de calor por unidade de tempo a ser dissipada pela torre de 

resfriamento é chamada de carga térmica. A carga térmica é imposta pelo processo e afeta 

diretamente as dimensões de uma torre de resfriamento. 

A bacia coletora situa-se abaixo da torre de resfriamento, onde a água resfriada é 

coletada e bombeada novamente para a área de processo.  

A diferença entre a temperatura da água quente (alimentação da torre) e a 

temperatura da água fria (saída da torre) é chamada de range (EVANS, 1980). 

A diferença entre a temperatura da água fria (saída da torre de resfriamento) e a 

temperatura de bulbo úmido do ar na entrada da torre é definida como approach (EVANS, 

1980).  
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A vazão de água adicionada ao sistema para repor as perdas de água por evaporação, 

arraste e purga é chamada de reposição. 

Chama-se de arraste (drift) a perda da água de circulação da torre através de gotículas 

arrastadas pela descarga de ar.  

O descarte de parte da água do sistema para controle de concentração de sais e outras 

impurezas é chamado purga. 

Os eliminadores de gotículas (drift eliminator) têm como objetivo minimizar as 

perdas de água por arraste na corrente de ar que sai da torre para a atmosfera. Os 

eliminadores de gotículas são conjuntos de chicanas ou obstáculos colocados entre o 

sistema de distribuição de água na torre e o ponto de descarga de ar ou exaustor. As gotas 

de água ao se chocarem com os eliminadores de gotículas perdem força, separando-se da 

corrente de ar, permanecendo na torre de resfriamento (VAGNER, 2010).  

A definição de temperatura de bulbo úmido é certamente uma das mais importantes 

e complexas, exigindo uma discussão mais ampla em relação às demais. Teoricamente, a 

temperatura de bulbo úmido é a temperatura mais baixa que a água pode atingir por 

umidificação adiabática do ar (CHEREMISINOFF, 1986). A temperatura de bulbo úmido 

influencia as temperaturas de operação da planta e custos operacionais.                 

O valor da temperatura de bulbo úmido é importante para o projeto de torres de 

resfriamento.  

A temperatura de bulbo úmido é medida colocando-se uma mecha úmida ao redor do 

bulbo de um termômetro, imerso em uma corrente de ar não saturada. Como a mecha está 

molhada e o ar ao seu redor não está saturado, a água se evapora da mecha para o ar. O 

calor latente de vaporização é retirado da mecha, fazendo diminuir sua temperatura em 

relação à temperatura inicial. A queda de temperatura da mecha provoca um fluxo de calor 

sensível do ar para a mecha, reduzindo a temperatura do ar que a circunda. A temperatura 

de bulbo úmido é medida quando se estabelece o regime permanente. 

Outra definição tão importante quanto à da temperatura de bulbo úmido é a da 

temperatura de saturação adiabática. A temperatura de saturação adiabática é a 

temperatura na qual a mistura vapor de água e ar torna-se saturada, em um processo 

adiabático. A FIG. 2.2 mostra um saturador adiabático. O ar entra com umidade inicial ω0 e 

temperatura inicial tar,0. O ar que passa através da câmara isolada sendo resfriado e 

umidificado. Admitindo-se que o contato gás-líquido é suficiente para que ar e água fiquem 
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em equilíbrio, deste modo o ar que deixa a câmara está saturado a uma temperatura tsa, ou 

seja, à mesma temperatura da água na câmara (VAGNER, 2010). 

 

 

Figura 2-2 - Saturação Adiabática (STOECKER, 1985). 

 

A FIG. 2.3 mostra um esquema de um psicrômetro giratório. Este é um aparelho 

composto por dois termômetros, um de bulbo úmido e outro de bulbo seco, acoplados em 

um suporte giratório. 

Para acelerar o regime permanente e para intensificar o transporte de calor por 

convecção (tornando os efeitos de radiação térmica desprezíveis), os termômetros são 

agitados, girando-se o suporte pelo cabo. As leituras são feitas quando os valores das 

temperaturas se estabilizam com tempo. 

 

 

Figura 2-3 - Esquema de um Psicrômetro giratório (CREDER, 2004). 

2.3. Classificação 

As torres de resfriamento são primeiramente classificadas pelo modo de dissipação 

de calor da água:  

 Resfriamento evaporativo (wet cooling towers)  

 Resfriamento não-evaporativo (dry cooling towers)  

 Resfriamento evaporativo e não-evaporativo combinado (wet-dry cooling 

towers)  
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As torres de resfriamento não-evaporativas são empregadas quando a temperatura 

da água a ser resfriada é muito alta, como em usinas nucleares, ou quando o fornecimento 

de água para o sistema é precário. Nas torres de resfriamento não-evaporativas, a água 

quente ou vapor de exaustão de turbinas passa por uma serpentina em contato com o ar 

aspirado por ventiladores (VAGNER, 2010).  

 O resfriamento da água ocorre devido à transferência de calor sensível da água para 

o ar (TREYBAL, 1981). Algumas torres de resfriamento combinam em um só equipamento 

as etapas de resfriamento não-evaporativo e evaporativo; são as chamadas wet-dry cooling 

towers. A FIG 2.4 mostra um esquema deste tipo de torre de resfriamento:  

 

 

Figura 2-4 – Torre de Resfriamento com secção evaporativa e não-evaporativa (CHEREMISINOFF, 1986) 

Nas torres de resfriamento evaporativo, o resfriamento da água ocorre devido à 

evaporação de parte da água de recirculação do sistema e também devido à transferência 

de calor sensível da água para o ar. Nas torres de resfriamento evaporativo, o ar e água 

estão em contato direto; esta é uma das vantagens deste tipo de torre, pois permite uma 

alta transferência de calor e massa (EL-DESSOUKY, AL-HADDAD, & AL JUWAYHEL, 1997). 

As torres de resfriamento evaporativas têm custo de capital e operacional inferior ao custo 

de torres não evaporativas (GOSHAYSHI, MISSENDEN, & TOZER, 1999). 

  As torres de resfriamento evaporativo e não-evaporativo podem ser classificadas 

também conforme o processo de fornecimento de ar: 

 

 Circulação natural  

 Circulação forçada 
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  Pode-se ainda aplicar outra classificação, de acordo com o tipo de escoamento do 

ar em relação ao da água:  

 Fluxo cruzado  

 Contracorrente  

 Concorrente  

  A seguir, serão detalhados o funcionamento e as configurações dos outros tipos de 

torres de resfriamento (de acordo com as classificações já citadas), sempre considerando o 

tipo evaporativo (wet cooling tower), de maior importância neste trabalho.  

 As primeiras torres de resfriamento tinham ventilação natural, pouca eficiência e 

concepções simples. Nesses pioneiros dispositivos, a água era recalcada até seu topo e 

nebulizada por bicos, aumentando sua área de contato com a corrente de ar, cuja vazão era 

controlada por venezianas localizadas nas paredes laterais. Nas torres com circulação 

natural, o movimento das correntes do ar pode ser graças aos ventos (torres atmosféricas) 

ou por diferenças de densidades (hiperbólica) (KERN, 1950). Nas torres com aspiração 

natural, o primordial é a temperatura ambiente do ar. Caso a temperatura do ar aumente 

ao longo do dia, o funcionamento da torre poderá estar comprometido. Este tipo de torre 

de resfriamento é geralmente utilizado em plantas de porte elevado, como usinas 

termoelétricas.  

  A FIG 2.5 e a FIG 2.6 mostram esquemas de torres de resfriamento de circulação 

natural, atmosférica e hiperbólica, respectivamente. 
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Figura 2-5 - Torre de Resfriamento Atmosférica (CHEREMISINOFF, 1986). 

 

Figura 2-6 - Torre de Resfriamento Hiperbólica (CHEREMISINOFF, 1986). 

  

 Em localidades em que as velocidades dos ventos são altas, as torres atmosféricas 

podem ser uma alternativa econômica. As torres atmosféricas possuem venezianas ao 

longo do comprimento do enchimento, por onde o ar, conforme as direções dos ventos 

entram por um lado e saem pelo outro. As perdas de água por arraste são maiores que as 

de outros tipos de torres (VAGNER, 2010). O fluxo entre a água e o ar é cruzado. As torres 
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atmosféricas são muito grandes e possuem custos de construção elevados, porém têm 

baixo custo operacional. Para as torres atmosféricas, o fator essencial é a presença do vento 

com uma determinada velocidade mínima. A localidade e o clima são fatores determinantes 

para a sua escolha, pois caso o vento cesse ou diminua a sua velocidade, o desempenho e a 

operação da torre estarão comprometidos.  

Nas torres hiperbólicas, assim como nos demais tipos de torres, o ar entra em contato 

com a água quente, aquece-se e sua densidade diminui. A diferença de densidade entre o ar 

dentro da torre e o ar externo produz um escoamento natural do ar frio, que entra na região 

inferior da torre e o ar mais quente e menos denso sai no topo. As torres com aspiração 

natural possuem chaminé de aspiração, que facilita a saída do ar quente.  

   Nas torres com aspiração de ar mecânica, o ar circula pela torre através de 

ventiladores; a aspiração mecânica pode ser induzida ou forçada (KERN, 1950). 

   Na torre de resfriamento com aspiração mecânica induzida, o exaustor localiza-se 

acima do enchimento da torre; já na torre com aspiração mecânica forçada, o exaustor está 

localizado na parte lateral da torre, abaixo do enchimento.  

   A FIG. 2.7 e a FIG 2.8 mostram torres de resfriamento do tipo com aspiração 

mecânica forçada e induzida, respectivamente. Nas torres com aspiração induzida, o ar é 

puxado para o interior da torre por meio de um exaustor localizado em seu topo ou em sua 

base. Para o primeiro caso, existem duas alternativas: tiragem induzida em contracorrente, 

onde o ar é dirigido para cima contra o fluxo das gotículas que caem sobre o enchimento, e 

a de tiragem induzida de fluxo cruzado onde o enchimento é colocado bilateralmente, logo 

à entrada do ar que passa pelo seu interior. No entanto, nas torres com aspiração induzida, 

a perda de carga do ar causada pelo enchimento da torre é maior, o que implica no aumento 

de potência do exaustor. Para a torre com aspiração forçada, a distribuição do ar é mais 

pobre, pois o ar deve fazer um desvio de 90°, ao contrário da torre com aspiração induzida. 

  Outra desvantagem da aspiração forçada é que o ar parcialmente saturado que sai 

da torre tem baixa velocidade e não se dispersa facilmente, podendo contaminar o ar que 

entra na torre, interferindo em seu desempenho (VAGNER, 2010). 
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Figura 2-7 - Torre de Resfriamento em contracorrente com aspiração forçada (STAFF, 2006). 

   As torres com aspiração mecânica induzida podem ter configuração de fluxo 

cruzado ou contracorrente de entrada do ar em relação à corrente de água. Na configuração 

em contracorrente, a abertura de entrada de ar localiza-se abaixo do enchimento; deste 

modo, o ar entra na mesma direção e em sentido oposto em relação à água (KERN, 1950). 

   Na configuração de fluxo cruzado, como é notado na Figura 2.7, o ar é aspirado 

através de duas aberturas laterais e entra perpendicularmente em relação ao enchimento 

e à corrente de água. O enchimento é dividido em duas secções e no intervalo entre essas 

secções, localiza-se o exaustor. 

 

 

Figura 2-8 - Torre de Resfriamento em contracorrente com aspiração induzida (CHEREMISINOFF, 1986). 
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A FIG. 2.7 mostra o esquema de uma torre de resfriamento do tipo fluxo cruzado. 

 

Figura 2-9 - Torre de resfriamento de fluxo cruzado com aspiração induzida (CHEREMISINOFF, 1986). 

A TAB. 2.1 lista um resumo das classificações das torres de resfriamento de água:  

Tabela 2-1 – Classificação das torres de resfriamento (CHEREMISINOFF, 1986). 

 

   Quanto à alimentação de água, para as torres de resfriamento do tipo evaporativo, 

a água quente é distribuída no interior da torre de resfriamento por gravidade ou através 

de bicos pulverizadores (sprays). Para o sistema de distribuição por gravidade, a água 

quente é coletada em uma bacia no topo da torre, aberta para a atmosfera, com orifícios 

por onde a água passa para o interior da torre; esse sistema é normalmente utilizado em 

torres de fluxo cruzado. No sistema de distribuição por sprays, a água escoa por uma 

bateria de bicos sprays, dimensionados e arranjados para uma distribuição uniforme de 

água na torre. O sistema de sprays é geralmente utilizado em torres de resfriamento com 

fluxo contracorrente. O presente trabalho aborda estudo em uma torre do tipo 

contracorrente. A Figura 2.10 mostra detalhamento das partes de uma torre do tipo 

contracorrente. 
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Figura 2-10 - Representação esquemática das partes de uma torre de resfriamento de água em 
contracorrente com aspiração induzida (LIU, QL, & LI, 2007). 

2.4 Coeficientes de transporte de calor e massa 

(MELLO, 2008) apresenta um mecanismo de transporte de calor entre as interfaces 

de água e do ar. A FIG. 2.11 mostra a transferência de calor em uma gota de água.  

 

 

Figura 2-11 - Representação esquemática da transferência de calor em uma gota da água                   (MELLO, 
2008) 
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A FIG. 2.12 esquematiza o sentido de escoamento e o contato da água e do ar 

ambiente no enchimento de uma torre de resfriamento e água. 

 

 

Figura 2-12 - Representação esquemática do contato da água - ar no enchimento da torre água (BURGER, 
1979) 

Entre a gota de agua e a massa de ar, supõe-se a existência de uma película água – 

ar, separada por uma interface. Muitos autores consideram a interface como uma camada 

fina de ar saturado com um gradiente de temperatura através dela (McCABE, SMITH, & 

HARRIOT, 2005). Eles admitem que essa camada tenha as condições médias (Ti, Hi, ωi) e 

que não ocorre resistência através dessa interface e, ainda, que as duas fases estão em 

equilíbrio, conforme esquema apresentado na FIG.2.13. 

 

 

 

Figura 2-13 - Película de água e do ar em um processo de resfriamento numa torre (MELLO, 2008). 
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As condições de interface são difíceis de serem determinadas, mas essa dificuldade 

pode ser contornada, admitindo-se que a película à transferência de massa é pequena, pode 

considerar, de fato, que Ti = Ta. 

No processo da torre de resfriamento, conforme apresentado, água quente entra em 

contato com uma corrente de ar frio, promovendo, desta maneira, a transferência de calor 

de fase líquida para o gás, através da evaporação de parte de água para o ar não saturado, 

conforme ilustra a FIG. 2.14. 

 

Figura 2-14 - Fluxo de transferência de calor entre as interfaces da água e ar (MELLO, 2008) 

A FIG. 2.15, mostra o topo e o fundo de uma torre de resfriamento com escoamento 

de água – ar em contracorrente. O fundo está representado pela FIG. 2.15 (a); neste ponto, 

tem-se o ar entrando com uma temperatura que pode ser maior que a temperatura da água, 

mas a água está saindo resfriada, pois a temperatura da interface é menor que a 

temperatura média de água. A umidade na interface é maior do que a média do gás, isto 

constitui a força motriz, para a transferência de massa do vapor d’água para o ar. 
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Figura 2-15 - Perfis de temperatura, umidade e fluxos de calor numa torre de resfriamento  (MELLO, 2008). 

Há casos em que, no fundo da torre, a temperatura do ar que está entrando é menor 

que a temperatura da água que está saindo, conforme a FIG. 2.16 (b), mas ainda em cima da 

temperatura da interface; com isso, continua havendo transferência de calor sensível 

através do filme de gás embora em menor escala, pois a força motriz diminui, isto é, reduz 

a variação de entalpia. 

A FIG. 2.15 (c) representa o topo de uma torre de resfriamento. No topo, a água de 

entrada está “quente” porque vem do processo e o ar está em princípio com umidade 

relativa “elevada”, pois já percorreu todo o enchimento da torre, trocando calor e massa 

com a água em contracorrente. Mas estes dois fluídos, ao entrarem em contato, provocam 

o seguinte fenômeno. A água que está com temperatura maior do que a temperatura do ar 

cede calor para o ar, elevando sua temperatura e sua pressão de vapor, diminuindo 

consequentemente a umidade relativa. Com isto, por outro lado, ocorre a evaporação da 

parte da água em contato com este gás, resfriando assim a água líquida (MELLO, 2008). 

No capítulo 2, foi mostrado o funcionamento de torres de resfriamento, seus 

diferentes tipos, e seus conceitos e parâmetros internos. Com isso, poderemos apresentar 

modelos matemático já existentes para torres de resfriamento, as equações de balanço de 

massa e energia, e desenvolver um modelo dinâmico da mesma, a partir desses conceitos.  
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Capítulo 3 

Modelagem Matemática da Torre de Resfriamento 

A teoria básica de operação de torre foi proposta primeiramente por Walker em 

1923 que desenvolveu as equações básicas para transferência de massa e energia total, 

considerando cada processo separadamente (VAGNER, 2010).  

Existem vários modelos matemáticos criados para avaliar o desempenho, 

performance e simular previsões de variáveis especificas de projeto de torres de 

resfriamento de água do tipo contracorrente, corrente cruzada como também torre de 

tiragem natural. Modelos que vão desde os mais simples (MERKEL, 1925), até os mais 

complexos de turbulência que utilizam as equações de Navier-Stokes com aplicação de 

recursos computacionais avançados como CFD (computacional fluid dynamics).  

(MERKEL, 1925) Combinou os coeficientes de transferência de massa e calor 

sensível em um único coeficiente global com base no potencial da força motriz de entalpia. 

Sua proposta requer algumas simplificações, que têm sido universalmente adotadas para 

os cálculos de desempenho de torre de resfriamento. 

(JOHNSON, NOMURA, & J.A., 1987) e (EATON, 1979) que analisam a quantidade 

de calor latente representa em relação ao calor total transferido.  

(BERNIER, 1994) Analisa a transferência de calor em uma gota com diâmetro 

predefinido em contato com ar em contracorrente. 

(A.A. & P.J., 1996) Apresentam um modelo unidimensional com base 

aerodinâmica, hidrodinâmica e na transferência de calor e de massa para avaliação da 

geometria do projeto de enchimento da torre.  

(BEDEKAR, NITHIARASU, & SEETHARAMU, 1998) Apresentam uma 

investigação experimental para avaliar a performance da torre de resfriamento do tipo 

contracorrente sob diversas condições operacionais.  

(FISENKO, BRIN, & PETRUCHIK, 2004. ) Desenvolvem um modelo matemático 

unidimensional para uma torre de resfriamento de água com aspiração forçada. Estuda as 
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equações de transferência de calor e de massa com base na dinâmica das quedas das gotas 

d’água. 

(CORTINOVIS, 2004) Apresenta uma análise de desempenho de um sistema de 

resfriamento de água. A abordagem combina design experimental com modelagem 

matemática. Uma investigação experimental foi realizada para caracterizar a transferência 

de massa no interior da torre de resfriamento como uma função das taxas de fluxo de 

líquido e de gás, cujos valores estavam dentro do intervalo de precisão de medição. Em 

seguida, um modelo integrado foi desenvolvido que depende na massa e transferência de 

calor da torre de arrefecimento, também das interações hidráulicas e térmicas com uma 

rede de trocador de calor. A simulação do modelo foi validada com os dados experimentais 

medidos na instalação.   

(JIN, CAI, LU, LEE, & CHIANG, 2006) Propõem um novo modelo, simples e preciso 

de torres de resfriamento de ventilação forçada.  Baseado nas teorias de Merkel e método 

efetividade NUT, o modelo é desenvolvido através de equações de balanço de massa e 

energia.  Avalia a torre em apenas 3 parâmetros adimensionais pelo método de Levenberg–

Marquardt. O modelo proposto tem parâmetros simples de serem determinados, sem 

necessidade de cálculo interativo quando o ponto de operação muda. O modelo foi validado 

por pontos de operação de uma torre de resfriamento de um hotel comercial.  O modelo é 

usado para previsão de performance de torres de resfriamento reais. 

Porém, a maioria desses modelos, são construídos para definição do desempenho 

da Torre, não são uteis para controle e otimização da torre. Nesse capitulo será proposto 

um modelo dinâmico simples que se preocupa apenas com as variáveis de entrada e saída 

do sistema térmico, com base nos conceitos de transferência de calor.  

3.1. Conceitos 

A transferência de calor pode ocorre de três formas distintas (COUTINHO, 2011):  

 Condução  

 Convecção  

 Irradiação 

Na torre de resfriamento evaporativa, a transferência de calor ocorre basicamente 

por convecção. Portanto apenas ela será abordada para modelagem do sistema.  
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A convecção ocorre quando se tem pelo menos um fluido em movimento. O cálculo 

do fluxo de calor por convecção é realizado usando-se a equação de resfriamento de 

Newton, que é dada pela expressão abaixo (JIN, CAI, LU, LEE, & CHIANG, 2006): 

𝑄 = ℎ𝑐 𝐴(𝑇1 − 𝑇2)                                                                                                                         (1) 

Sendo ℎ𝑐  o coeficiente de transferência de calor por convecção,  𝑇1 a temperatura 

do fluido quente, e 𝑇2 a temperatura do fluido frio.  

A obtenção de modelos matemáticos para sistemas térmicos pode ser feita 

utilizando uma combinação entre balanço de energia. A compreensão das variáveis 

térmicas podem ser facilitadas por meio da analogia com variáveis de circuitos elétricos 

como mostrados na tabela 3-1 (COUTINHO, 2011). 

Tabela 3-1 - Paralelo entre Sistema elétrico e Sistema Térmico 

Sitema elétrico Sistema térmico 

Tensão v(t) Temperatura T(t) 

Corrente Elétrica i(t) Fluxo de Calor Q(t) 

Resistência Elétrica R Resistência Térmica R 

Capacitância C Capacitância Térmica C 

 

3.1.1. Variáveis térmicas  

Para descrição do comportamento de um sistema térmico, usa-se as seguintes 

variáveis: 

T – temperatura em [K] (1ºC = K -273.15) 

Q – fluxo de calor em [W] (1 [W] = 1[J/s]) 

As temperaturas em vários pontos de um corpo variam com a posição, então um 

sistema térmico é um sistema com parâmetros distribuídos. Os modelos matemáticos 

desses sistemas são constituídos por equações diferenciais parciais, pois as propriedades 

são distribuídas e não concentradas.  
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Porém, na modelagem e análise, para simplificar o problema, é conveniente 

admitir que um sistema térmico possa ser representado por um modelo de parâmetros 

concentrados. Assim assume-se que:  

Assim, a dinâmica de um sistema térmico é caracterizada por uma equação 

diferencial ordinária.  

 Resistência Térmica 

Resistência térmica R para transferência de calor por convecção pode ser definida 

como:  

𝑅 =  
𝑑(ΔT)

𝑑𝑄
=  

1

ℎ𝑐 𝐴
                                                                                                       (3.1) 

Associação de resistências térmicas, assim como na elétrica, pode ser em série ou 

em paralelo.  

Na resistência em série : 

 

𝑄 =
𝑇1 −   𝑇𝐵

𝑅1
=  

𝑇𝐵 −   𝑇2

𝑅2
 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1 +  𝑅2                                                                                                                        (3.2) 

 

 

 

Figura 3-1 - Exemplo de resistências em série 

Em paralelo:  

Se tivermos por exemplo, uma transferência de calor por convecção e irradiação. 

𝑄1 =  
1

𝑅1
(𝑇1 − 𝑇2)  

𝑄2 =  
1

𝑅2
(𝑇3 − 𝑇4)  
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𝑄 =  𝑄1 +  𝑄2  => 𝑄(𝑡) ≈ 𝑄 + 𝑄(𝑡)  

𝑅𝑒𝑞 =  
1

1

𝑅1
+

1

𝑅2

  

 Capacitância Térmica 

A capacitância térmica C é definida por:  

C = m.c                                                                                                                                       (3.3) 

Onde:  

           m = massa da substância considerada, kg 

           c = calor específico da substância, kcal/kg.ºC 

O calor armazenado em um corpo de capacitância térmica é dado por:  

𝑄𝑖 −  𝑄𝑜 = 𝐶 𝑑𝑇/𝑑𝑡                                                                                                                                          (3.4) 

Sendo 𝑄𝑖 −  𝑄𝑜 o calor armazenado.  

 Fonte Térmica  

Uma fonte térmica ideal adiciona (Qi(t) positivo) ou retira(Qi(t) negativo) energia 

térmica do sistema. 

 

 

Figura 3-2 - Simbologia de uma fonte térmica 

3.3. Balanço de Massa e de Energia 

Nos balanços de massa e de energia mostrados pelas EQ. (3.5) à (3.13), considera-se 

que a vazão de reposição e a de agua evaporada são iguais. (CHEREMISINOFF, 1986), (EL-

DESSOUKY, AL-HADDAD, & AL JUWAYHEL, 1997) relata que em condições normais de 

operação as perdas por evaporação e arraste são inferiores a 2%.  
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O balanço de massa d’água considerando-se como volume de controle o sistema de 

resfriamento indicado na FIG- 3.3 e em regime permanente pode ser expresso pela EQ. 

(3.5).  

      f𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =  𝑞 . (ω2 −  ω1)                                                                                                       (3.5) 

A FIG 3.3 apresenta o volume de controle e as taxas de fluxo de ar e água do sistema 

de resfriamento de água operando com uma fonte de calor num circuito fechado. A água 

proveniente do tanque ou bacia da torre (ṁágua, T2) já resfriada é bombeada e passa por um 

trocador de calor de contato indireto, onde ocorre o aumento de sua temperatura da água 

(ṁágua, T1), assim retorna para a torre. A água de reposição (ṁágua 0, T0) é incrementada ao 

sistema para compensar a principal perda que é dada pela evaporação de parte da água que 

circula no sistema por causa da saturação do ar que passa através da torre. 

 

Figura 3-3- Volume de controle e as taxas de fluxos de ar e de água de uma torre de resfriamento de água.                                                               
(KERN, 1950) 

Para o balanço de energia do volume de controle da torre de resfriamento e do 

trocador de calor indicado na FIG. 3.3, considera que estão submetidos a uma temperatura 

de referência igual a zero grau Celsius, tem-se: 

�̇� +  f𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 . 𝑐. 𝑇0 =  𝑞 . (𝐻2 − 𝐻1)                                                                                           (3.6) 

Onde �̇� é a taxa de fluxo de calor, c é o calor específico da água de resfriamento e H 

é a entalpia específica do ar. As taxas de fluxo de ar e de água e as unidades específicas na 

entrada e saída da torre são consideradas constantes. 
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A EQUAÇÃO (3.7) apresenta o balanço de energia que também pode ser expresso 

em termos da variação de temperatura da água.  

�̇� =  f. 𝑐. ( 𝑇1 −  𝑇2) +  f𝑣𝑎𝑝 . 𝑐. ( 𝑇0 −  𝑇1)                                                             (3.7) 

Onde �̇� é a taxa de fluxo de calor (J/m².s) e ṁágua0  é a taxa de fluxo de água na saída 

da torre (kg/m².s). 

Por conveniência, supõe-se que a secção transversal da torre de resfriamento seja 

constante e igual a 1,0m². 

Substituindo-se a EQ. (3.7) na EQ. (3.6), tem-se:  

𝑞. ( 𝐻2 −  𝐻1) =  f . 𝑐. ( 𝑇1 −  𝑇2) + f𝑣𝑎𝑝. 𝑐. 𝑇2                                                                     (3.8) 

Dividindo a EQ. (3.8) pela EQ. (3.), obtém-se:  

q. ( 𝐻2 −  𝐻1) =  f𝑣𝑎𝑝.
( 𝐻1− 𝐻2)

ω2− ω1
= f. 𝑐. (𝑇1 − 𝑇2) + f𝑣𝑎𝑝. 𝑐. 𝑇2                                    (3.9) 

Combinando-se a EQ. (3.7) com a EQ. (3.9), tem-se: 

 f𝑣𝑎𝑝 =
�̇�

( 𝐻2− 𝐻1)

ω2− ω1
−𝑐.𝑇0

                                                                                                                    (3.10) 

A EQUAÇÃO (3.10) mostra a quantidade de água de reposição necessária para uma 

determinada condição de entrada (H1, ω1) e condição de saída (H2, ω2) para uma torre de 

resfriamento. 

A transmissão de calor de uma torre de resfriamento dá-se através a soma das 

parcelas de calor latente e calor sensível: 

�̇� =  �̇�1 +  �̇�𝑠                                                                                                                                       (3.11) 

O Calor latente pode ser expresso por: 

�̇�1 = f𝑣𝑎𝑝 . 𝐿𝑚 =  q . (ω2 −  ω1)𝐿𝑚                                                                                                 (3.12) 

Onde 𝐿𝑚 é o calor latente médio de vaporização da água na torre. Combinando-se as 

EQ. (3.11) e (3.12) com (3.7), tem-se:  

𝑄�̇� =  𝑓. 𝑐. ( 𝑇1 −  𝑇2) +  f𝑣𝑎𝑝 . 𝑐. ( 𝑇1 −  𝑇0) −  f𝑣𝑎𝑝 . 𝐿𝑚                                 (3.13) 

 

 Dividindo-se a EQ. (2.10) pela (2.9), tem-se: 

𝑄�̇�

𝑄1̇
=  

f.𝑐.( 𝑇1− 𝑇2)+ f𝑣𝑎𝑝 .𝑐.( 𝑇1− 𝑇0)]

f𝑣𝑎𝑝 𝐿𝑚  
                                                                      (3.14) 

Combinando-se a EQ. (3.14) com as EQ. (3.8) e (3.5), e desprezando-se o termo 

− f𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  . 𝑐. ( 𝑇0)  da EQ. (3.14), tem-se:  
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𝑄�̇�

𝑄1̇
=

1

𝜆
 (

( 𝑇1− 𝑇2)

ω2− ω1

)                                                                                                                         (3.15) 

A relação acima mostra que a razão entre o calor sensível e o latente depende das 

condições de entrada e saída do ar, que são conhecidas ou podem ser calculadas. As 

parcelas de calor latente e sensível são conhecidas respectivamente como os termos 

difusivo e convectivo da transferência de calor (CHEREMISINOFF, 1986). 

3.3. Modelo Proposto 

A Torre de resfriamento pode ser modelada, por um modelo clássico de trocador 

de calor em contracorrente evaporativo. O processo equivalente de transferência de calor 

pode ser dividido em duas partes: Convecção da água e convecção do ar. 

De acordo com a equação de transferência de calor e balanço de energia:  

�̇� =
𝑇2−  𝑇𝑤𝑏

𝑅
                                                                                                                                         (3.16) 

Sendo R a resistência térmica equivalente do sistema, que é dada por:  

𝑅 = 𝑅𝐻2𝑂 +  𝑅𝑎𝑟                                                                                                                                                    

O termo transferência de calor por convecção se refere à troca de calor entre uma 

interface, e um fluido se movendo sobre a interface. A quantidade de calor transferida 

depende da natureza do fluido e da interface, da geometria da torre de resfriamento, da 

velocidade do fluido sobre a interface e da diferença de temperatura entre os mesmos.  

A tabela 3-2 informa a relação das variáveis que serão usadas no modelo. 

Tabela 3-3-2 - Relação de variáveis 

 Água Ár 

Vazão (kg/s) f q 

Temperatura entrada (K) Tqi Tfi 

Temperatura saída (K) Tqo Tfo 

Calor específico (kJ/kg.K) cq cf 

Massa (Kg) mq mf 

Massa de vapor(Kg) 𝑓𝑣𝑎𝑝  

Calor Latente(kJ/kg.K) 𝐿𝑚  
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Para se desenvolver o modelo da torre de resfriamento, consideramos: 

 Será controlada apenas a vazão de ar(q), a vazão de água (f) será constante. 

 O calor específico do ar úmido é igual ao calor específico do ar seco. Para o ar seco 

a uma temperatura de 25ºC, o calor específico é igual a 1,007 J/g. ºC. À mesma 

temperatura, o ar saturado tem calor específico igual a 1,035 J/g. ºC (Yaws, 1977), 

valor que pode ser considerado o mesmo. O mesmo também é considerado 

constante na faixa de temperatura de atuação da torre. 

 O calor específico da água é considerado constante na faixa de temperatura de 

atuação da torre. Para água a 25ºC temos 4,184 KJ/(kg.ºC) e para água a 

4,180KJ/(kg.ºC) para água a 40ºC. (INCROPERA, DEWITT, BERGMAN, & LAVINE)  

 O calor latente da água é considerando constante na faixa de temperatura de 

atuação. Em 25ºC temos 2449 KJ/kg e a 40ºC temos 2420 KJ/kg. (INCROPERA, 

DEWITT, BERGMAN, & LAVINE) 

 As perdas da água por evaporação e por arraste são de 2% aproximadamente 

(VAGNER, 2010) o que representa uma variação muito pequena na vazão total de 

agua de resfriamento. Portanto, as perdas de água podem ser consideradas 

desprezíveis. 

 Considera-se a torre como um sistema adiabático, ou seja, não ocorrem trocas de 

calor com a vizinhança. 

 A temperatura de entrada do ar é constante. 

Com as condições acima ditas, determina-se as Equações dinâmicas do sistema 

térmico, com base na equação de resfriamento te Newton. 

𝑚𝑐
𝑑𝑇𝑜

𝑑𝑡
= 𝑓𝑐(𝑇𝑖 − 𝑇𝑜) − 𝑄𝑟𝑒𝑗                                                                                 (3.17) 

O termo 𝑄𝑟𝑒𝑗 é representado pela soma dos calores sensível e latente, como mostra 

a equação (3.11). Sendo: 

𝑄𝑠 =  
1

𝑅
(𝑇𝑓𝑜 − 𝑇𝑞𝑜)                                                                                                             (3.18) 

𝑄𝑙 =  𝑓𝑣𝑎𝑝𝐿𝑚 = q . (ω2 −  ω1)𝐿𝑚                                                                                    (3.19)  

A figura 3-4 representa a transferencia de calor que ocorre no sistema.  
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Figura 3-4 – Sentido do fluxo de calor 

Sabemos pela equação (3.11), que o calor rejeitado é a soma dos calores sensível e 

latente. Então, para a equação de balanço de energia da água, temos:  

𝑚𝑞𝑐𝑞
𝑑𝑇𝑞𝑜

𝑑𝑡
= 𝑓𝑐𝑞(𝑇𝑞𝑖 −  𝑇𝑞𝑜) − 

1

𝑅
(𝑇𝑞𝑜 − 𝑇𝑓𝑜) − q . (ω2 −  ω1)𝐿𝑚      (3.20) 

O mesmo vale para o ar: 

𝑚𝑓𝑐𝑓
𝑑𝑇𝑓𝑜

𝑑𝑡
= 𝑓𝑐𝑓(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑓𝑜) + 

1

𝑅
(𝑇𝑞𝑜 − 𝑇𝑓𝑜) + q . (ω2 −  ω1)𝐿𝑚      (3.21) 

Para o estado estacionário:  

 𝑇𝑞𝑖0: Temperatura de entrada do fluído quente 

 𝑇𝑞𝑜0: Temperatura de saída do fluído quente 

 𝑞0: Temperatura de saída do fluído frio 

 𝑇𝑓𝑜0: Temperatura de saída do fluído frio 

As equações de estado estacionário (que definem o ponto de operação) são:  

𝑐𝑞𝑓(𝑇𝑞𝑖0 −  𝑇𝑞𝑜0) −  
1

𝑅
(𝑇𝑞𝑜0 − 𝑇𝑓𝑜0) − q . (ω2 −  ω1)𝐿𝑚 = 0                                       

(3.22) 

𝑐𝑓𝑞0(𝑇𝑓𝑖0 −  𝑇𝑓𝑜0) +  
1

𝑅
(𝑇𝑞𝑜0 − 𝑇𝑓𝑜0) + q

𝑜
 . (ω2 −  ω1)𝐿𝑚 = 0                                    

(3.23) 

Variáveis incrementais: 

𝛥𝑇𝑞𝑜 =  𝑇𝑞𝑜 −  𝑇𝑞𝑜0  

𝛥𝑇𝑓𝑜 =  𝑇𝑓𝑜 −  𝑇𝑓𝑜0  

𝛥𝑞 =  𝑞 −  𝑞𝑜  

Linearizando as equações (3.20) e (3.21): 

𝑚𝑞𝑐𝑞
𝑑𝑇𝑞𝑜

𝑑𝑡
= 𝑓𝑐𝑞(𝛥𝑇𝑞𝑖 − 𝛥𝑇𝑞𝑜) −  

1

𝑅
(𝛥𝑇𝑞𝑜 − 𝛥𝑇𝑓𝑜) − q . (ω2 −  ω1)𝐿𝑚              (3.24) 

𝑚𝑓𝑐𝑓
𝑑𝑇𝑓𝑜

𝑑𝑡
= 𝑐𝑓𝑇𝑓𝑖𝛥𝑞 − 𝑐𝑓(𝑞𝑜𝛥𝑇𝑓𝑜 + 𝑇𝑓𝑜0𝛥𝑞) + 

1

𝑅
(𝛥𝑇𝑞𝑜 − 𝛥𝑇𝑓𝑜) +

               +𝛥𝑞. (ω2 −  ω1)𝐿𝑚                                                                                                               (3.25) 

Aplicando Laplace nas equações linearizadas:  
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(𝑚𝑞𝑐𝑞𝑠 + (𝑐𝑞𝑓 +
1

𝑅
))𝛥𝑇𝑞𝑜(𝑠) = 𝑓𝑐𝑞 (𝛥𝑇𝑞𝑖(𝑠)) +  

1

𝑅
𝛥𝑇𝑓𝑜(𝑠) − 

−𝛥𝑞. (ω2 −  ω1)𝐿𝑚                                                                                            (3.26) 

 

(𝑚𝑓𝑐𝑓𝑠 + (𝑐𝑓𝑞𝑜 +
1

𝑅
))𝛥𝑇𝑓𝑜(𝑠)    = 𝑐𝑓(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑓𝑜)𝛥𝑞(𝑠) +  

1

𝑅
𝛥𝑇𝑞𝑜(𝑠) +

                +𝛥𝑞. (ω2 −  ω1)𝐿𝑚                                                                                               (3.27) 

A figura (3.6) mostra o diagrama de blocos das equações (3.26) e (3.27) 

 

Figura 3-5 - Diagrama de Blocos do sistema térmico  

Tem-se então um modelo dinâmico para a Torre de resfriamento. As entradas do 

sistema são a temperatura de entrada da água e a vazão de ar, e as saídas são as 

temperaturas de saída de ar e água. Dessa forma podemos manipular a vazão de ar e ver o 

efeito que a mesma temperatura de saída da água. No capítulo 5, será desenvolvido um 

controlador PID para esse sistema, e simulações para sua validação. 
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Capítulo 4 

Controle da Vazão de Ar da Torre de Resfriamento 
 

O objetivo de estudo desse capítulo será o projeto e a análise do bloco atuador da 

malha de controle do sistema térmico.  

A vazão de ar é manipulada pela velocidade do conjunto motor- exaustor. Em geral os 

motores mais utilizados são os motores de indução, e sua velocidade pode ser controlada por 

meio de inversores de frequência. O controle da temperatura da água de saída da torre será 

obtido através da manipulação dessa vazão de ar. Portanto o desempenho desse controle, bem 

como a eficiência energética da torre está essencialmente relacionada ao controle da vazão de 

ar. 

 Portanto, será feita uma breve análise dos motores elétricos e inversores de 

frequência, incluindo: características construtivas, princípios de funcionamento, as causas 

de baixa eficiência e conceitos básicos dos motores de indução, e por último, será 

demonstrado a simulação construída no software Matlab.  

4.1. Motores de indução  

Motor de indução funciona normalmente com velocidade estável, que varia 

ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo. Devido a sua grande simplicidade, 

robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos 

os tipos de máquinas acionadas encontradas na prática. Atualmente é possível 

controlarmos a velocidade dos motores de indução com o auxílio de inversores de 

frequência. 
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4.1.1. Características construtivas  

O motor de indução trifásico Figura 4.1 é composto fundamentalmente de duas 

partes: estator e rotor. (WEG) 

 

 

Figura 4-1 Partes construtivas do motor de indução (WEG) 



Estator:  

 Carcaça (1) - e a estrutura suporte do conjunto de construção robusta em ferro 

fundido, aço ou alumínio injetado, resistente a corrosão e normalmente com 

aletas.  

 Núcleo de chapas (2) - as chapas são de aço magnético.  

 Enrolamento trifásico (8) - três conjuntos iguais de bobinas, uma para cada 

fase, formando um sistema trifásico equilibrado ligado à rede trifásica de 

alimentação.

Rotor:  

 Eixo (7) - transmite a potência mecânica desenvolvida pelo motor. 

 Núcleo de chapas (3) - as chapas possuem as mesmas características das 

chapas do estator.  

 Barras e anéis de curto-circuito (12) - são de alumínio injetado sob pressão 

numa única peça. 

Outras partes do motor de indução trifásico:  

 Tampa (4)  
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 Ventilador (5)  

 Tampa defletora (6)  

 Caixa de ligação (9)  

 Terminais (10)  

 Rolamentos (11) 

4.1.2. Princípios de funcionamento  

A figura 4.2 mostra a parte interna do motor. 

 

Figura 4-2 - Enrolamentos do estator e rotor (ULIANA) 

A partir do momento que os enrolamentos localizados nas cavidades do estator são 

sujeitos a uma corrente alternada, gera-se um campo magnético no estator, 

consequentemente, no rotor surge uma força eletromotriz induzida devido ao fluxo 

magnético variável que atravessa o rotor. A força eletromotriz- f.e.m. induzida dá origem a 

uma corrente induzida no rotor que tende a opor-se à causa que lhe deu origem, criando 

assim um movimento giratório no rotor. (ULIANA)  

4.1.3.  Eficiência e Perdas  

O motor consome potência elétrica da rede. Numa carga constante, a entrada de 

potência é maior que a potência mecânica de saída que o motor pode fornecer devido às 
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perdas ou ineficiência do motor. A relação entre a potência de saída e a potência de entrada 

é dada por η. (FILIPPO FILHO, 2000) 

η=A rendimento típico de um motor de indução está entre 0,7 e 0,9, dependendo 

do tamanho do motor e do número de polos. 

 

 

Figura 4-3 - Perdas e rendimento do motor de indução (WEG) 

Existem cinco principais causas de perdas no motor de indução: (ULIANA) 

1. perdas no enrolamento estatórico – ocorrem devido à resistência ôhmica dos 

enrolamentos do estator e representam 25 a 50% das perdas totais do motor.  

2. perdas no enrolamento rotórico – ocorrem devido à resistência ôhmica dos 

enrolamentos do rotor e representam 15 a 25% das perdas totais do motor.  

3. perdas magnéticas no núcleo - são devidas às perdas por histerese e por 

correntes de Foucault e representam 15 a 30% das perdas totais do motor.  

4. perdas por atrito - são devidas aos rolamentos e representam 2 a 15% das 

perdas totais do motor.  

5. perdas na ventilação - são devidas à resistência do ar no ventilador do motor e 

representam 2 a 15% das perdas totais do motor. 

4.2. Inversor de Frequência  

Uma desvantagem do uso de motores é a dificuldade de controlar sua velocidade. 

Um dos equipamentos mais utilizados para esse fim são os inversores de frequência. 
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Este item tem por objetivo analisar as principais características do inversor de 

frequência, incluindo: princípio de funcionamento, características construtivas e as 

principais vantagens e desvantagens do uso de inversor de frequência em aplicação 

industrial. 

4.2.1. Princípio de funcionamento 

Inversores estáticos indiretos de frequência com tensão imposta PWM são 

atualmente os equipamentos mais empregados para a alimentação de motores de baixa 

tensão nas aplicações industriais que requerem variação de velocidade. Eles operam 

como uma interface entre a fonte de energia (rede) e o motor de indução. 

O processo de obtenção da tensão e frequência desejadas por meio de tais equipamentos 

passa por três estágios: (WEG, Motores de indução alimentados por inversores de 

frequência PWM) 

 Ponte de diodos – Retificação do sinal alternado-  de tensão e frequência 

constantes, proveniente da rede de alimentação. 

 Filtro ou Link DC- Regulação da tensão retificada com armazenamento de energia 

por meio de um banco de capacitores.  

 Transistores IGBT- inversão da tensão contínua proveniente do link DC num sinal 

alternado, com tensão e frequência variáveis.  

 
A figura 4. Ilustra as etapas acima descritas.  

 

Figura 4-4 - Diagrama do funcionamento do inversor. (WEG, MOTORES DE INDUÇÃO ALIMENTADOS POR 
INVERSORES DE FREQUÊNCIA) 
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4.2.2. Modos de Controle 

Basicamente existem dois tipos de controle dos inversores eletrônicos: o escalar e 

vetorial.  

O controle escalar baseia-se no conceito original do inversor de frequência: impõe 

no motor uma determinada tensão/frequência, visando manter a relação V/f constante, ou 

seja, o motor trabalha com fluxo aproximadamente constante. E aplicado quando não há 

necessidade de respostas rápidas a comandos de torque e velocidade e é particularmente 

interessante quando há conexão de múltiplos motores a um único inversor. O controle e 

realizado em malha aberta e a precisão da velocidade e função do escorregamento do 

motor, que varia em função da carga, já que a frequência no estator e imposta. Para 

melhorar o desempenho do motor nas baixas velocidades, alguns inversores possuem 

funções especiais como a compensação de escorregamento (que atenua a variação da 

velocidade em função da carga) e o boost de tensão (aumento da relação V/f para 

compensar o efeito da queda de tensão na resistência estatórico), de maneira que a 

capacidade do torque do motor seja mantida. O controle escalar é o mais utilizado devido à 

sua simplicidade e devido ao fato de que a grande maioria das aplicações não requer alta 

precisão e/ou rapidez no controle da velocidade.  

O controle vetorial possibilita atingir um elevado grau de precisão e rapidez no 

controle do torque e da velocidade do motor. O controle decompõe a corrente do motor em 

dois vetores: um que produz o fluxo magnetizante e outro que produz torque, regulando 

separadamente o torque e o fluxo. O controle vetorial pode ser realizado em malha aberta 

(“sensorless”) ou em malha fechada (com realimentação). 

 Com sensor de velocidade – requer a instalação de um sensor de velocidade no 

motor. Este tipo de controle permite maior precisão possível no controle de 

velocidade e do torque, inclusive em rotação zero.  

 Sensorless – mais simples que o controle com sensor, porém apresenta limitações 

de torque principalmente em baixíssimas rotações. Em velocidades maiores é 

praticamente tão bom quanto o controle com uso do sensor de velocidade. 

As principais diferenças entre os dois tipos de controle são que o controle escalar 

só considera as amplitudes das grandezas elétricas instantâneas (fluxos, correntes e 

tensoes), referindo-as ao estator, e seu equacionamento baseia-se no circuito equivalente 

do motor, ou seja, são equações de regime permanente. Já o controle vetorial admite a 
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representação das grandezas elétricas instantâneas por vetores, baseando-se nas equações 

espaciais dinâmicas da máquina, com as grandezas referidas ao fluxo enlaçado pelo rotor, 

ou seja, o motor de indução e visto pelo controle vetorial como um motor de corrente 

continua, havendo regulação independente para torque e fluxo. 

4.2.3. Considerações quanto ao rendimento 

A falta de uma norma que especifique o procedimento de ensaio para avaliação do 

rendimento do sistema (inversor + motor) permite que o ensaio seja realizado de 

diferentes maneiras. Portanto, os resultados obtidos não devem influenciar na aceitação ou 

não do motor, exceto mediante acordo entre fabricante e comprador. A experiência 

adquirida até o momento, contudo, permite que se valha das seguintes considerações: 

(WEG, MOTORES DE INDUÇÃO ALIMENTADOS POR INVERSORES DE FREQUÊNCIA) 

 O motor de indução, quando alimentado por um inversor PWM, tem seu 

rendimento diminuído, em relação a um motor alimentado por tensão puramente 

senoidal, devido ao aumento nas perdas ocasionado pelas harmônicas.  

 Em aplicações de motores de indução com inversores de frequência, porém, deve 

ser avaliado o rendimento do sistema (inversor + motor) e não apenas o motor.  

 Devem ser consideradas as características do inversor e do motor, tais como: 

frequência de operação, frequência de chaveamento, condição de carga e potência 

do motor, taxa de distorção harmônica do inversor. 

 O aumento da frequência de chaveamento diminui o rendimento do inversor e 

aumenta o rendimento do motor 

 Motores de alto rendimento alimentados por inversores de frequência mantém 

seu rendimento superior, em comparação com motores Standard alimentados por 

inversores.  

4.2.4. Influência da variação de velocidade no rendimento do motor 

O efeito da variação de velocidade sobre o rendimento do motor pode ser entendido 

a partir da análise do gráfico da figura 4.  
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Figura 4-5 - Potência útil do motor alimentado por inversor X frequência de operação (WEG, MOTORES DE 

INDUÇÃO ALIMENTADOS POR INVERSORES DE FREQUÊNCIA) 

Se a frequência base é 60Hz, por exemplo, tem-se para as situações acima:  

 

𝑃60𝐻𝑧 = 𝑃𝑈 

𝑃30𝐻𝑧 =
𝑃𝑈

60
30

= 0,5𝑃𝑈  

Considerando que as perdas do motor sejam compostas fundamentalmente por 

perdas Joule (Pj) e perdas no ferro (Pfe) e assumindo que as perdas Joule compreendam a 

maior componente de perdas, então o rendimento do motor deve cair nas baixas 

frequências, nas quais a potência útil do motor e diminuída e, embora as perdas no ferro 

(dependem da frequência) diminuam um pouco, as perdas Joule (dependem da corrente ao 

quadrado) praticamente se mantem para uma carga de torque constante, de modo a não 

haver significativa variação global das perdas. A equação a seguir explica isso. Define-se 

rendimento como: (WEG, MOTORES DE INDUÇÃO ALIMENTADOS POR INVERSORES DE 

FREQUÊNCIA) 

𝜂% =  
𝑃𝑈

𝑃𝑢 + ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠
                                                                                                          (4.1) 

 

Como dito anteriormente:  

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 =  𝑃𝑓𝑒 +  𝑃𝐽  

Quando reduzimos a velocidade do motor: 
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 As perdas no ferro diminuem, porem as perdas por Joule não se alteram, 

fazendo com que o somatório de perdas permaneça constante.  

 A potência útil do motor diminui.  

Portanto pela equação (4.1) temos que o rendimento do motor diminui 

proporcionalmente a redução de PU. 

A figura 4.6 Nos mostra a queda de rendimento do motor em função da diminuição 

da frequência.  

 

Figura 4-6 - Queda do rendimento do motor em função da frequência para um motor especificado. 

4.2.5. Vantagens   

O inversor de frequência é um dispositivo capaz de gerar uma tensão e frequência 

trifásicas ajustáveis, com a finalidade de controlar a velocidade de um motor de indução e 

reduzir a corrente de partida do mesmo. Além do mais vários outros benefícios são 

proporcionados pelo uso do inversor de frequência, seguem alguns benefícios 

proporcionados pelo uso do mesmo: (POMILIO) 

 Controle a distância: nos sistemas eletrônicos de variação de velocidade, o 

equipamento de controle pode situar-se em uma área conveniente, ficando apenas 

o motor acionado na área de processamento - ao contrário dos sistemas 

hidráulicos e mecânicos de variação de velocidade.  
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 Redução de custos: partidas diretas ocasionam picos de corrente, que causam 

danos não apenas ao motor, mas também a outros equipamentos ligados ao 

sistema elétrico. Inversores proporcionam partidas mais suaves, reduzindo custos 

com manutenção.  

 Aumento de produtividade: sistemas de processamento industrial geralmente 

são sobre dimensionados na perspectiva de um aumento futuro de produtividade. 

Inversores possibilitam o ajuste da velocidade operacional mais adequada ao 

processo, de acordo com os equipamentos disponíveis e a necessidade de 

produção a cada momento.  

 Eficiência energética: o rendimento global do sistema de potência depende não 

apenas do motor, mas também do controle. Os inversores de frequência 

apresentam rendimento elevado, da ordem de 97% ou mais. Motores elétricos 

também apresentam alto rendimento, chegando a 95% ou mais em maquinas 

maiores operando sob condições nominais. Na variação eletrônica de velocidade a 

potência fornecida pelo motor varia de maneira otimizada, influenciando 

diretamente a potência consumida e conduzindo a elevados índices de rendimento 

do sistema (motor + inversor).  

 Versatilidade: inversores de frequência são adequados para aplicações com 

qualquer tipo de carga. Com cargas de torque variável, o controle reduz a tensão 

do motor compensando a queda de rendimento que normalmente resultaria da 

diminuição de carga. Com cargas de torque constante as melhorias de rendimento 

do sistema provem da capacidade de variar continuamente a velocidade, sem 

necessidade de 26 utilizar múltiplos motores ou sistemas mecânicos de variação 

de velocidade como polias e engrenagens, que introduzem perdas adicionais.  

 Maior qualidade: o controle preciso de velocidade obtido com inversores resulta 

na otimização dos processos. O controle otimizado do processo proporciona um 

produto final de melhor qualidade. 
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4.3. Carga Mecânica 

Devido às diferentes naturezas das cargas mecânicas quanto à construção e 

aplicação, temos diferentes comportamentos do conjugado em relação à variação de 

velocidade. 

Alguns conjugados típicos de são mostrados: 

 

 

Figura 4-7 - Diferentes relações entre conjugado e velocidade em cargas mecânicas 

Conjugado Inversamente Proporcional (grupo 1): Trata-se de cargas que 

apresentam uma variação de conjugado inversamente proporcional à variação de 

velocidade. Este grupo é composto basicamente por cargas que apresentam grande inércia 

mecânica.  Alguns exemplos são: bobinadeiras; e moinhos.   

Conjugado Constante (grupo 2): Formado por cargas que apresentam relação 

constante entre velocidade e conjugado, Grupo formado por cargas regulares, tais como: 

correias transportadoras; guindastes; bombas de deslocamento positivo; assim como 

máquinas ferramentas.   

Conjugado Linear (grupo 3): Grupo das cargas que mantêm relação linear e direta 

entre conjugado e velocidade, alguns exemplos para este grupo são: máquinas cilíndricas; 

máquinas para aplainamento e outras máquinas de processamento.   



 
 

53 
 

Conjugado Quadrático (grupo 4): Como o nome sugere, este grupo é formado por 

cargas que mantêm uma relação quadrática entre conjugado e velocidade. Compreende 

máquinas operando por forças centrífugas, tais como: centrífugas, bombas centrífugas e 

ventiladores. 

Em torres de resfriamento, o motor é acoplado a um ventilador axial, então a 

função do torque em relação à velocidade, é quadrática.  

τ = k x ω²                                                                                                                                 (4.2)  

4.4. Simulação 

Nesse item, será abordado o controle de velocidade do motor. 

A Figura 4.12 mostra o esquema de montagem da planta de controle do motor de 

indução.  

 

Figura 4-8 - Diagrama da planta de controle do motor de indução 

 

A simulação desse sistema foi feita com o auxílio do Simulink, ferramenta do 

software Matlab.  Seu diagrama de blocos é mostrado na Figura 4.9.  
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Figura 4-9 - Modelo do controle de velocidade do motor de indução feita no Simulink 

Para simplificar e reduzir o número de blocos do sistema, utilizou-se uma função 

do Simulink, chamado “Space Vector PWM VSI Induction Motor Drive”, que contém 

internamente a configuração como mostrada na figura 3-13. A configuração usada então 

ficou como mostra na figura 4-14. 

 

 

Figura 4-10 - Controle da velocidade do motor de indução feito no Simulink 

Esse modelo permite o controle vetorial da velocidade do motor, que transforma o 

modelo da máquina de indução em um modelo similar ao de uma máquina de corrente 

contínua. É um controle simples e bem eficaz tanto para altas, quanto para baixas rotações.  

Internamente, esse modelo apresenta um catálogo de motores, com seus respectivos 

parâmetros. O motor selecionado foi de 3 cv, 4 polos, conforme o usado no projeto real. 

A estratégia de controle usada foi a de controle PI. Resultados e definição dos 

parâmetros do controlador serão definidos no capítulo 5, no item 5.3.   
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Capítulo 5  

Controle  

Esse capítulo tem como objetivo definir o sistema final (Controlador + Atuador + 

planta) da torre de resfriamento. Serão introduzidas as características gerais de controles 

modernos. Também serão analisados os sistemas desenvolvidos nos capítulos 3 e 4, e por 

fim será feita a conexão deles, montando assim o projeto final.  

5.1. Introdução 

Um sistema de controle é a interconexão de componentes formando uma 

configuração de um sistema que produzirá uma resposta desejada do sistema. Um 

componente ou um processo a ser controlado pode ser representado com um bloco, como 

mostra na Fig. 5.1, A relação de entrada-saída representa uma relação de causa e efeito do 

processo, que, por sua vez, representa um processamento de um sinal de entrada para 

fornecer um sinal de saída variável.   

 

Figura 5-1 – Processo a ser controlado (DORF & BISHOP, 2001) 

Para um controle efetivo de um sistema, é recomendado que esses sistemas sejam 

compreendidos e modelados. Porém muitas vezes a engenharia de controle trabalha com 

sistemas mal conhecidos, como sistemas de processos químicos.  

 

Esses sistemas podem ser de malha aberta ou fechada. Um sistema de malha aberta 

utiliza um controlador ou um atuador de controle para obter a resposta desejada, como 

mostrado na Fig. 5.2. Esse sistema, não tem retroação. (DORF & BISHOP, 2001) 
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Figura 5-2 - Sistema de controle a malha aberta 

Ao contrário de um sistema de controle a malha aberta, o controle em malha 

fechada utiliza um comparador entre a saída real com a resposta desejada. Esse sinal 

medido da saída é chamado de retroação. Um sistema de controle com retroação é 

mostrado na Figura 5.3. Esse sistema tende a manter uma relação preestabelecida entre 

uma variável de sistema e outra, comparando funções destas variáveis e usando a diferença 

como meio de controle. (DORF & BISHOP, 2001) 

 

Figura 5-3 - Sistema de controle a malha fechada 

Para definir o projeto de controle da torre em malha fechada, são descritos neste 

capítulo cada bloco do sistema controlado. 

5.2. Planta  

Como visto no Capítulo 3, a planta é representada pelo diagrama abaixo.  

 

Figura 5-4 - Diagrama de blocos da planta do sistema 
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Esse é um modelo genérico para torres de resfriamento. Para uma análise do 

mesmo, será feita uma parametrização a partir de dados de um catálogo da torre CR70 da 

Torretelli, em conjunto com valores tabelados dos fluidos envolvidos, a água e o ar, e em 

seguida serão feitas simulações e análise dos valores simulados.  

5.2.1. Definição de parâmetros 

A tabela 5.1 informa os dados da torre de resfriamento. 

Tabela 5-1 - Dados da torre em condições de operação 

Parâmetro Valor 

Vazão de água: f (kg/s) 1,31 

Vazão de ar: 𝑞𝑜 (kg/s) 3,06 

Temperatura de entrada da água: 𝑇𝑓𝑖 (ºC) 35 

Temperatura de saída da água: 𝑇𝑓𝑜 (ºC) 29,5 

Temperatura de bulbo úmido: Tbu (ºC) 24 

Perda de água por evaporação 2% 

Altura do enchimento (m) 0,48 

Altura Torre (m) 1,92 

Área base do enchimento (m²)  0,50 

Capacidade nominal: Q (KJ/s) 30,06 

 

Esses valores serão definidos como a condição de operação da torre (estado 

estacionário.   

Como dito no capítulo 3, os valores para calor específico da água e do ar, e o calor 

latente da água, são constantes.     

Tabela 5-2 - Valores de calor específico e latente dos fluidos (INCROPERA, DEWITT, BERGMAN, & LAVINE) 

Calor específico da água: cq (kJ/kgºC ) 4,186 

Calor específico do ar: cf (kJ/kgºC ) 1,0048 

Calor latente da água: Lm (kJ/kgºC ) 2256,0 

 

Para determinar os valores de massa do ar e da água, foi considerou-se que: 
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 A transferência de calor ocorre apenas no enchimento; 

 O enchimento ocupa 10% do volume que se localiza; 

 O volume de água corresponde a 10% do volume de transferência; 

 O volume de ar corresponde aos 80% restante; 

 A densidade dos fluidos é constante na faixa de temperatura que a torre de 

resfriamento atua. Variação da densidade entre 20ºC e 40ºC é de 0,007 kg/m³ 

para o ar, e 0,002kg/m³ para água. 

 

Os percentuais de volume foram estipulados pela grande dificuldade desses 

parâmetros serem encontrados em catálogos e dados experimentais. Então: 

mq = 24kg 

mf = 0,24kg 

As umidades específicas (ω), na entrada e na saída, mas sabe-se que oscilam em 

valores na casa de 0,001 (ENGINEERING TOOLBOX, s.d.), que é definido para diferença de 

umidade na entrada e na saída. 

Resta então determinar a resistência térmica. Como dito no Capítulo 3, a 

resistência térmica pode ser determinada por:  

R = hc x A                                                                                                                                    (5.1) 

Sendo hc o coeficiente de transferência de calor por convecção, e A sendo a área de 

contato entre os fluidos. Esse produto se dá pela equação.  

ℎ𝑐. A =
Le𝑓.NUT.c𝑓.q 

𝑉𝑇
                                                                                                                  (5.2) 

VT é o volume total da torre que, pelos dados da torre é igual a 0,97m³. Le𝑓 é a 

relação de Lewis, uma variável que depende das características do enchimento da torre. 

Quando não se conhece essas características, recomenda-se usar o valor de 0,92 para 

relação de Lewis. (LI, LI, & SEEM, 2010) 

NUT (número de unidades de transferência) é um número adimensional, que pode 

ser encontrado através do método de efetividade NUT. Esse método permite determinar a 

taxa de transferência de calor e temperaturas de saída (quente ou fria).  

Primeiramente, deve-se determinar a transferência máxima possível de calor, qmax, 

no trocador, que pode ser determinada pela equação 5.3:  

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇𝑞𝑖 − 𝑇𝑓𝑖)                                                                                                         (5.3) 

Onde 𝐶𝑚𝑖𝑛 é o menor dos valores entre: 
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𝐶ℎ =  𝑓. 𝑐ℎ                                                                                                                                 (5.4) 

𝐶𝑐 = 𝑞. 𝑐𝑐                                                                                                                                   (5.5) 

A efetividade é definida como a razão entre a taxa real de transferência de calor no 

trocador e a taxa máxima possível de transferência de calor (PINHEIRO, s.d.):  

          ɛ =  
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
                                                                                                                                         (5.6) 

Sabemos que ɛ é uma função de NUT, 𝐶𝑚𝑖𝑛 e 𝐶𝑚𝑎𝑥, para trocadores de calor em 

contracorrente temos que:  

𝑁𝑈𝑇 =  
1

𝐶∗−1
𝑙𝑛 (

ɛ−1

ɛ𝐶∗−1
)                                                                                                   (5.7) 

Sendo C* = 𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑚𝑎𝑥. 

Assim, com os dados citados nas tabelas 5.1 e 5.2, encontrou-se os seguintes 

valores para calcular o NUT. 

ɛ = 0,89   

NUT = 3,45 

Substituindo esses valores na equação 5.2, temos: 

 
1

𝑅
= ℎ𝑐. A = 29,59 W/°C  

Temos agora nosso modelo parametrizado da torre, como mostrado na figura 5.5. 

 

Figura 5-5 - Modelo parametrizado da Torre 

Esse modelo, foi implementado no Simulink, ferramenta do software Matlab, e foi 

feita algumas simulações. Considerou-se a vazão de ar como entrada do sistema, e uma 

variação na temperatura de entrada um distúrbio.  
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1º) Resposta ao degrau unitário.  

 

Figura 5-6 - Resposta do sistema a um degrau unitário. 

 

Ao aplicarmos um degrau na vazão de ar, ou seja, aumentarmos a vazão de ar na 

torre, observamos uma variação negativa na temperatura de saída da torre. Com o aumento 

de vazão de ar, temos uma diminuição da temperatura de saída da água. 

É necessário frisar que os valores demonstrados no gráfico, não são os valores 

reais do sistema, e sim as variações nesses valores. Ou seja, o zero em cada um dos 

parâmetros, não é necessariamente. 
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2º) Degrau unitário + distúrbio. 

 

Figura 5-7 - Resposta do sistema: Degrau+ Distúrbio 

Na segunda simulação manteve-se o degrau unitário na entrada do sistema, porém, 

em 15 segundos aplicou um distúrbio (aumento na temperatura de entrada de água) de 2. 

Observa que nesse momento, a saída do sistema aumenta em 0,6.  

Um aumento na temperatura de entrada da água do sistema, provoca um aumento 

na temperatura de saída da mesma.  

5.3. Controlador 

5.3.1. Controle PID 

O método de controle usado no sistema foi o controle PID. Consiste em calcular o 

valor de atuação sobre o processo a partir das informações do valor desejado e do valor 

atual da variável em processo. Este valor de atuação sobre o processo é transformado em 

um sinal adequado ao atuador atualizado (válvula, motor, relé), e deve garantir um controle 

estável e preciso (NOVUS, 2003).  

Antes de começar, será definida algumas siglas e termos comumente usados em 

controle de processos.  
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De uma maneira bem simples, o PID é a composição de 3 ações quase intuitivas, 

conforme a tabela 5-3: 

Tabela 5-3 - Descrição do controle PID (NOVUS, 2003) 

 

P 

Correção proporcional ao 

erro 

A correção a ser aplicada ao processo deve 

crescer na proporção que cresce o erro entre 

o valor real e o desejado 

   

I 

Correção proporcional ao 

produto erro x tempo 

Erros pequenos mas que existem a muito 

tempo requerem correção mais intensa 

 

D 

Correção proporcional à 

taxa de variação do erro 

Se o erro está variando muito rápido, esta taxa 

de variação deve ser reduzida para evitar 

oscilações. 

 

Para sintonia desse controlador, a grande maioria dos controladores PID industriais 

incorporam recursos de “Auto Tune”, em que o controlador aplica um ensaio ao processo e 

obtem o conjunto de parâmetros do PID, Pb, Ir e Dt (Banda Proporcional, Taxa Integral, e 

Tempo derivativo, respectivamente). Para alguns processos, o cálculo desses parâmetros, 

mas em muitos casos, é necessária a correção manual para atingir um desempenho de 

controle mais satisfatório.  

É importante analisar o comportamento da PV e MV, e verificar se o controlador está 

atuando sobre MV nos momentos adequados.  

A Tabela 5-4 resume o efeito de cada um dos parâmetros sobre o desempenho do 

processo:  
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Tabela 5-4 - Efeito de cada parâmetro PID sobre o processo (NOVUS, 2003) 

Parâmetro Ao aumentar, o processo... Ao diminuir, o processo.... 

Pb Torna-se mais lento. 

Geralmente se torna mais 

estável ou menos oscilante.  

Tem menos overshoot 

Torna-se mais rápido. 

Fica mais instável ou mais 

oscilante. 

Tem mais overshoot. 

Ir Torna-se mais rápido, 

atingindo rapidamente o 

setpoint. 

Fica mais instável ou mais 

oscilante. 

Tem mais overshoot 

Torna-se mais lento, 

demorando para atingir o 

setpoint.  

Fica mais estável ou mais 

oscilante. 

Tem menos overshoot.  

Dt Torna-se mais lento.  

Tem menos overshoot. 

Torna-se mais rápido. 

Tem mais overshoot.  

5.3.2. O controle 

O controle do sistema foi projetado com o auxílio do bloco PID(s) do Simulink. Para 

usá-lo, basta conectar o bloco PID(s) à planta, e abrir seu painel de comando.  

Nesse painel se determina se o controle será no domínio do tempo contínuo ou 

discreto, se o controle será P, PI, ou PID, e também os parâmetros de controle podem ser 

definidos manualmente.  O botão “Tune”, tem a mesma função do “Auto Tune” encontrado 

em controladores industriais. Com o controlador conectado à uma planta, basta clicar em 

“Tune” que os parâmetros são ajustados. Após o controlador ser definido, se a resposta não 

estiver satisfatória, basta fazer pequenos ajustes dos parâmetros, com as considerações 

feitas no item anterior.  

O controlador encontrado para a planta da torre de resfriamento tem os seguintes 

parâmetros:  

Ganho proporcional = 0,24 

Ganho integral= 0,04 

Ganho derivativo = -1,70 

O tempo de resposta do sistema controlado é de 24 segundos.  
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Com o controlador definido, algumas simulações foram feitas para avaliar a 

efetividade do mesmo.  

1º) Resposta do sistema à um degrau. 

Aplicou-se um degrau de ganho 3 na planta, sem nenhum distúrbio. Observa que a 

vazão de ar, varia de acordo com a necessidade de se atingir a temperatura desejada, e se 

estabiliza quando a saída do sistema se estabiliza. O resultado pode ser observado na Figura 

5.9. 

 

Figura 5-8 - Resposta do sistema controlado à um degrau 

2º) Resposta à um degrau +degrau no distúrbio. 

 

Figura 5-9 - Efeito do distúrbio na resposta do sistema 
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Repete-se o processo feito anteriormente, porém com um distúrbio de valor 2 em 

15 segundos. O distúrbio, altera a saída do sistema, que é imediatamente percebida pelo 

controlador. Este varia a entrada do sistema para compensar o distúrbio, até que a saída 

atinja a referência novamente. Nota-se que a entrada se estabiliza em um outro valor, maior 

que a no primeiro caso, devido à maior necessidade de resfriamento da água.  

3º) Degrau + distúrbio variado. 

 

Figura 5-10 - Efeito de um distúrbio variado na resposta do sistema 

Assim como no segundo caso, observa uma boa resposta do sistema. Aplicou-se 

vários distúrbios, em diferentes momentos da simulação e observou a entrada variando de 

forma a compensar os distúrbios.  

Uma torre de resfriamento, como o próprio nome diz, tem apenas a capacidade de 

esfriar um fluido. Caso em que a temperatura de entrada do fluido for abaixo do SP, não há 

nada que a torre possa fazer para aquecê-lo. Também  

 

4º) Definindo condições de operação 

As condições de propostas operação são:  

 Temperatura de entrada inicial de água: 35ºC 

 Vazão inicial de ar: 0 kg/s 
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 Capacidade máxima de resfriamento da Torre: 5,5ºC (fornecido pelo manual da 

torre usada na tabela 5-1).  

 

Figura 5-11 - Reposta com condições de operação definidas 

Observa-se que para o resfriamento máximo(5,5ºC) que a torre é capaz de realizar, 

encontramos a vazão de 3,01kg/s, o que é bem próximo da vazão de ar máxima da torre 

(3,06kg/s). O modelo proposto, é com boas aproximações, fiel à torre prática. 

O modelo não traduz as limitações de resfriamento e de vazão máxima da torre de 

resfriamento. Para limitar o valor da vazão, e, consequentemente a máxima transferência 

de calor, criou-se um bloco motor de indução + inversor de frequência, que será conectado 

na entrada do sistema da torre, limitando o valor máximo de vazão da torre. Esse bloco, 

denominado atuador, será tratado no próximo item. 

5.4. Atuador 

No capítulo 3, vimos as características dos componentes do atuador (motor e 

inversor), e definimos que o tipo de controle usado no bloco é o controle PI. Nesse capítulo, 

será definido os parâmetros do controlador PI, e será feita uma simulação para avaliar o 

controle.  
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O bloco do controle de velocidade do atuador vem com os ganhos predefinidos.  

Porém, foi realizado um ajuste manual desses ganhos Pb e Ir para melhorar o controle. 

Foram encontrados os seguintes valores para os ganhos:  

Pb = 3; Ir = 1,2 

 

Figura 5-12 - Resposta do atuador para entrada com variações 

Para a simulação, aplicou uma entrada degrau de valor 1500 e foi observada a 

resposta do sistema. Em 2 segundos foi aplicado um degrau com o valor de -300, e em 2,8 

segundos um degrau de valor 100. Nota uma boa resposta do sistema para esses diferentes 

sinais.  

No segundo gráfico, observou-se a corrente de uma das fases. Percebe-se que o motor 

apresenta uma corrente elevada pouco antes da velocidade atingir o SP. Isso ocorre devido ao 

acionamento do brake chopper para a frenagem do motor.  Em 2 segundos observa-se que a 

corrente diminui, acompanhando o SP, que também diminui. A corrente volta a aumentar 

quando surge a necessidade de aumentar a velocidade do motor.  

Também é importante de se observar é o tempo de resposta do atuador. Nota-se que 

esse tempo é menor que um segundo, enquanto o tempo de resposta da planta é de 24 

segundos.  Como a resposta do atuador é muito mais rápido do que da planta, o mesmo não 

tem grandes efeitos sobre a resposta final do sistema.  

Na figura 5.14, foi aplicado um SP de 2000 e observou sua resposta. Observa-se que 

a velocidade máxima do motor, quando a carga (exaustor) é acoplada, é de 1750rpm. Essa 
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limitação, fará também com que a vazão de ar na planta, seja limitada, o que é desejável 

para tornar a simulação mais real.  

 

Figura 5-13 - Saturação do motor com carga 

Com todos os blocos necessários para o projeto final, serão demonstradas as 

simulações do mesmo. 

5.5. Projeto Final 

Tem-se agora o projeto final de controle. A Figura 5.15 mostra a montagem final feita 

no Simulink.  

 

Figura 5-14 - Esquema de montagem do projeto 

Os sistemas do atuador, planta e da carga, já mostrados anteriormente, foram 

compactados em subsistemas para simplificar o modelo final.  
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Repetiu-se o 4º caso visto no item 5.3, com as mesmas condições de operação. Os 

gráficos das Figuras 5.16 e 5.17 foram plotados.  

 

Figura 5-15 - Resposta do sistema 

 

Figura 5-16 - Velocidade do motor 

A resposta é parecida com a encontrada no item 5.3, porém sem o sobressinal, 

devido a própria limitação do motor, pois está atuando no seu limite superior.  

Conclui-se então que esse sistema representa, de forma satisfatória, uma torre de 

resfriamento evaporativa.  
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5.6. Estudo da eficiência energética 

Como visto no capitulo 4, apesar dos inversores de frequência diminuírem a 

eficiência do motor, principalmente em baixas frequências, sua aplicação ainda é muito 

vantajosa para as indústrias, devido a: 

 Redução de custos devido ao acionamento. Partidas diretas ocasionam picos de 

corrente, que causam danos não apenas ao motor, mas também a outros 

equipamentos ligados ao sistema elétrico, Os inversores proporcionam partidas 

mais suaves, reduzindo custos com manutenção. 

 Aumento de produtividade. Torres de resfriamento e outros diversos processos, 

geralmente atuam sobredimencionados, na perspectiva de um aumento de 

produtividade. Inversores possibilitam ajuste da velocidade dinamicamente, de 

acordo com a necessidade de produção do momento. 

 Eficiência energética. O rendimento global do sistema depende não apenas do 

motor, mas também do controle. Na variação eletrônica de velocidade, a potência 

fornecida pelo motor varia de maneira otimizada, influenciando diretamente na 

potência consumida e conduzindo a elevados índices de rendimento do sistema 

(motor + inversor). 

É importante observar então que o controle de velocidade é fundamental na 

redução de gastos de um sistema. Torres sem o método de controle, atuam sempre em sua 

velocidade máxima, independente do resfriamento necessário. Isso faz com que a operação 

tenha gastos desnecessários.  

Para a análise da economia de energia, realizou-se duas simulações (uma com 

controle de velocidade, e uma sem o controle), variando a temperatura de entrada em 

vários momentos da simulação, para um mesmo SP (variando assim a quantidade de calor 

transferido necessário), e seus resultados foram avaliados. A Figura 5.18 apresenta os 

resultados de simulações feitas com e sem controle. 
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Figura 5-17 – Potência da simulação com (azul) e sem controle(verde) 

 

Para ambos os casos, as mesmas mudanças foram feitas no distúrbio (temperatura 

de entrada da água) do sistema.  

Com o controle, uma menor de transferência de calor foi exigida (a partir de 3 

segundos), portando, menos ar é necessário ser insuflado no sistema, o que resulta em uma 

redução da velocidade do motor, economizando assim energia.  A razão entre as áreas do 

gráfico nos mostra a economia de com a aplicação do controle para este caso.  

Por aproximação das áreas, para figuras geométricas conhecidas, e fazendo a razão 

entre a potência controlada, e a não controlada, observou-se uma economia de 13,67% de 

energia, demonstrando a utilidade do controle. Para tempos mais prolongados, poderão ser 

observadas economias ainda maiores.  
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Capítulo 6 

Conclusão 

6.1. Conclusões Gerais e Síntese dos Principais Resultados.  

O trabalho atuou em duas linhas de estudo: o projeto de controle e eficiência 

energética, e a modelagem matemática de torres de resfriamento. Modelagem matemática 

dinâmica das torres de resfriamento, é um tema pouco abordado, assim como a integração 

dessas duas linhas de estudo, principalmente no Brasil. Foi apresentada uma revisão sobre 

as torres de resfriamento, como sua importância na indústria e a necessidade econômica e 

ambiental de melhorar sua eficiência.  

São raros os trabalhos, sobretudo na literatura nacional que considere as equações 

dinâmicas no modelo de torres de resfriamento.  

Foram descritos os diferentes tipos de torres, detalhando suas características e 

definido um modelo para ser trabalhado. Também foram encontrados vários modelos 

matemáticos simplificados dos fenômenos que ocorrem dentro da torre e suas finalidades.  

Foi desenvolvido um modelo dinâmico da torre, a partir de equações de 

transferência de calor. Determinou-se parâmetros, a partir de dados de uma torre real, e de 

valores estipulados, devido à dificuldade de serem encontrados. O modelo simulado com 

auxílio do Simulink, do MATLAB®, foi comparado com dados do catálogo da torre. Obteve-

se resultado compatível com o dado real. 

Para saturar os valores de vazão de ar e capacidade de transferência de calor, o 

sistema foi acoplado a um conjunto (motor + inversor) ao sistema. O conjunto foi conectado 

à um exaustor, cuja dimensões foram retiradas do manual da torre, o torque determinado 

por estudos sobre cargas mecânicas, e um fator de conversão foi determinado para 

transformar a rotação do exaustor em vazão mássica de ar, desprezando eventuais perdas. 

Assim a própria limitação da rotação do motor com carga, limitou a vazão máxima de ar 

que poderia ser aplicada à torre, limitando assim, a capacidade máxima de transferência de 

calor. Foi feito um controle PI para o motor, e uma simulação para validação do controle. 
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Determinou-se que, pelo tempo de resposta do atuador (motor + inversor) ser muito mais 

rápido que o tempo de resposta da planta (torre), sua resposta praticamente não interfere 

no sistema.  

A partir do modelo característico da torre citada, foi feito um controlador PID, 

também no Simulink, e uma série de simulações foram feitas para a análise da efetividade 

do controlador. Pequenos ajustes foram feitos manualmente para correções na resposta do 

sistema. O controle final foi avaliado em diversas simulações, com diferentes distúrbios e 

seus resultados foram demonstrado em gráficos. Como se trata de um sistema térmico, era 

esperado uma resposta lenta em relação aos outros tipos de sistema. O controle foi eficaz 

na obtenção da resposta desejada.  

Por fim, foi realizada duas medições da potência do sistema, atuando sob o efeito 

de diferentes distúrbios (variação na temperatura de entrada da água), uma com o motor 

com controle de velocidade e uma sem.  Seus valores foram comparados e determinou-se 

que uma grande economia de energia é atingida com controle de velocidade de um sistema.  

Conclui-se o projeto final se comporta de forma similar a uma torre de 

resfriamento evaporativo com controle de velocidade. Com o auxílio do atuador, conseguiu 

limitar a faixa de vazão e de transferência de calor do sistema. O modelo matemático 

desenvolvido traduz bem os fenômenos de entrada e saída de uma torre real, e seu controle 

PID foi bastante eficaz.  

Com a aplicação de inversores para controle de velocidade, é observado que em 

momentos que a vazão máxima não é exigida, é possível obter uma grande economia de 

energia.  

6.2. Propostas de Continuidade 

Esse trabalho, por tratar de temas interdisciplinares abre um leque de 

oportunidades para trabalhos e projetos. Segue abaixo algumas sugestões para futuros 

trabalhos vislumbradas após o desenvolvimento deste: 

 

 Análise do efeito de outras variáveis de entrada (vazão de H2O, umidade), na 

eficiência térmica da torre.  

 Estudo do efeito do controle na redução das perdas de água por arraste e purga.  
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 Efeito dos diferentes tipos de enchimento da torre sobre a eficiência térmica.  

 Propor um controle de vazão de água e analisar seu efeito eficiência energética 

da torre. 

 Aplicação em uma torre real. Comparação e validação do modelo proposto nesse 

trabalho.  

Projeto de controle que vise maximizar o resfriamento ao invés de fixar a 

temperatura de saída.  
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