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1. RESUMO 

 

O trabalho apresenta estudo que visa otimizar a operação do ventilador de uma torre 

de resfriamento por meio do controle de velocidade do ventilador. Para realizar a 

análise foi implementado um modelo matemático do processo de transferência de 

calor e massa na torre, assim como um modelo empírico do desempenho do 

ventilador.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Tanto o ponto de vista ecológico quanto econômico, não é aconselhável que a água 

utilizada para resfriar algum processo, seja descartada em rios ou esgotos. Industrial 

e comercialmente, a água de resfriamento circula por circuito fechado que contém 

um equipamento denominado torre de resfriamento, que propicia a transferência de 

calor e massa para o ar atmosférico.  

Atualmente o sistema de controle mais utilizado nas torres de resfriamento é o liga-

desliga. Ele define um “range” operacional da temperatura de água resfriada, ou 

seja, o valor mínimo e o máximo da temperatura em que a água se apresenta na 

saída da torre de resfriamento. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é a minimização do consumo de energia elétrica do 

ventilador de torres de resfriamento em geral, tomando com referência o caso de 

uma torre contracorrente particular. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para determinar a velocidade ótima do ventilador para cada condição operacional foi 

necessário desenvolver um modelo matemático de operação da torre de 

resfriamento e outro de desempenho do ventilador. Entre os parâmetros de entrada 

desses modelos, encontram-se as variáveis psicrométricas do ar ambiente, a vazão 

de água, o “NUT” da torre e as curvas características do ventilador. O modelo 
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permite determinar a vazão de ar requerida, a rotação do ventilador e seu consumo 

de energia elétrica. O fluxograma de informações, Figura 1 a seguir, apresenta os 

módulos de simulação matemática com as principais variáveis do problema. 
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Figura 1 - Fluxograma de informações com os módulos de simulação matemática. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente foi desenvolvido um modelo matemático para os dois tipos de torre de 

resfriamento usualmente utilizados; o de fluxo contracorrente e o de fluxo cruzado. 

Para a simulação matemática, o modelo foi implementado no ambiente do programa 

comercial EES (“Engineering Equation Solver”). Dada a grande abrangência dos 

modelos desenvolvidos e também pela escassez de informações disponíveis de uma 

torre comercial, as análises finais de consumo do ventilador foram efetuadas apenas 

para uma torre de resfriamento de fluxo contracorrente.  

Para permitir a comparação de desempenho, as simulações foram realizadas para 

os dois tipos de controle, o liga-desliga e o de variação de velocidade do ventilador.  

Para o primeiro tipo de controle foram analisadas duas faixas de temperatura de 

saída da água: Tset-point ±2°C e Tset-point ±1°C. Os estudos foram parametrizados na 

carga de resfriamento demandada.  

Para o segundo tipo de controle (ventilador com velocidade variável), o modelo 

matemático da torre permite determinar a vazão de ar requerida para manter a 

temperatura de saída da água no “set-point” fixado. Com a vazão de ar obtida é 
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possível obter a rotação requerida para o ventilador. Isso é feito com o uso das 

curvas características do ventilador. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados preliminares encontrados até o momento indicam que a substituição 

do sistema de controle liga-desliga pelo sistema com variação de velocidade do 

ventilador é vantajosa do ponto de vista energético. A redução percentual de 

consumo energético é mais significante para situações em que a carga de 

resfriamento da água é menor. A tabela 1 apresenta os resultados. 

 

Tabela 1 - Comparação do consumo entre os sistemas de controle utilizados. 

Fator de Carga [%] Range = ± 2°C Range = ± 1°C Controle da rotação Redução [%]

90 156,7 156,7 128,8 17,8

80 156,7 156,7 40,2 74,4

Consumo [KWh/dia]
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