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Resumo: Com base em pesquisa no estado da arte e dados obtidos em testes 

práticos, é possível analisar o desempenho de uma Torre de Resfriamento de 

contracorrente com exaustão de ar úmido para cima no que tange ao custo e 

manutenção, verificando a vazão e dimensionando a placa de orifício.  

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo de uma Torre de Resfriamento é resfriar os equipamentos de um 

sistema através da troca de calor, onde a água do circuito em contato indireto 

absorve o calor desses equipamentos e retorna a torre para ser resfriada e reiniciar 

o ciclo. Este processo, segundo Gomes (1997) envolve dois tipos de calor: a 

transferência de calor latente que ocorre devido à vaporização da água e a 

transferência de calor sensível devido à diferença de temperatura entre a água e o 

ar, sendo que, a transferência de calor latente corresponde a cerca de 80% da troca 

de calor do processo.  

Quando aborda-se a eficiência da medição de vazão, de acordo com Brum 

(2011), a Placa de Orifício utilizada em todas as Torres apresenta uma única 

desvantagem, sendo esta, a alta perda de carga no sistema, porém o impacto não é 

considerável comparado ao rendimento do equipamento. Outro grande fator a se 

observar é que com a diminuição de parte deste volume de água útil, aumenta a 

concentração de sais minerais no fundo da bacia da Torre, e isto só se resolve 

descartando essa água saturada e renovando do sistema. 

 

OBJETIVOS 

A proposta do presente trabalho consiste em estudar uma Torre de 

Resfriamento do tipo contracorrente com ar úmido para cima com o auxílio de um 

protótipo. O principal instrumento estudado no protótipo foi a placa de orifício 

fabricada, que possibilitou a medição de vazão no circuito da Torre. 

METODOLOGIA 

Conforme Gil (1999), esta pesquisa classifica-se como explicativa tendo como 

preocupação central identificar os fatores que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. Este trabalho também se trata de uma pesquisa aplicada, já que os 

conhecimentos adquiridos são utilizados para a aplicação prática. 



DESENVOLVIMENTO 

Cálculo de Vazão 
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Cálculo da Placa de Orifício 

� = 0,012516	. #$%�. &'	. (�. )∆�. +�+,  

-	 Vazão máxima da escala do receptor (m³/h) ./01 Coeficiente de vazão  2 Diâmetro interno, em função do diâmetro nominal e do 
Schedule 

(mm) 

34	 Coeficiente de dilatação térmica do elemento primário, 
em função da temperatura de operação e do material 

 

∆5	 Pressão diferencial produzida pelo elemento primário (mmH2O) 65	 Massa específica do fluido à temperatura de projeto 
(operação)  

(Kg/m³) 

67	 Massa específica do fluido à temperatura de leitura (base 
15ºC) 

(Kg/m³)	
 
Cálculo da Perda de Carga 

�	8 + :;	�2< + ℎ1 + >? × A� × 8 = 

��8 + :;��2< + ℎ2 + B; + �C × D( × :;�2< � + �EF × :;�2< � + GH 1��I�;�� − 1J × :I�2< K 

P	 Pressão Pa ɤ	 Peso específico N/m³ Vt	 Velocidade no tubo m/s g	 Aceleração da gravidade m/s² h	 Altura m Nb	 Potencia da bomba W 

T Velocidade do fluido (m/s) 5U Pressão antes da placa de orifício (Pa) 51 Pressão depois da placa de orifício (Pa) 2U		 Diâmetro interno do tubo (mm) 21		 Diâmetro da placa de orifício (mm) 6	 Massa específica do fluido (Kg/m³) -	 Vazão do fluido (m³/s) 



µ Rendimento da bomba % 
Q Vazão no tubo m³/s 
Ht Carga na turbina m 
f Fator de atrito Adimensional 
L Comprimento equivalente da tubulação m 
D Diâmetro interno da tubulação m 
Ks Coeficiente de perda de carga singular Adimensional 
Ap Área da seção transversal da placa de orifício  m² 
At Área da seção transversal do tubo m² 
Vp Velocidade na placa de orifício m/s 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O protótipo elaborado para esse estudo foi confeccionado de um recipiente 

representando uma torre de resfriamento, conforme visto na Figura 1.  

 
 
 

Figura 1. Componentes do protótipo. 
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