
 

Resumo 
 

 

 

O presente estudo teve como principais objectivos estudar uma torre de 

arrefecimento e o processo de transferência de calor entre a água e o ar. Na torre de 

arrefecimento a água pulverizada é introduzida pelo topo da torre e o ar insuflado 

pela parte inferior da torre. Para simular uma instalação industrial consumidora de 

água fria recorreu-se ao uso de resistências eléctricas. Pretendeu-se também com 

este estudo elaborar um modelo matemático e validá-lo experimentalmente, modelo 

este com que se pretendeu traduzir a evolução das temperaturas dos fluidos (água e 

ar) ao longo da torre de arrefecimento. Foi feita a comparação entre os valores 

obtidos experimentalmente com o respectivo modelo matemático. Na elaboração do 

modelo matemático foi feita uma aproximação simples dado que foram desprezadas 

a transferência de água das gotas para o ar e o arrastamento das gotas de água 

pela corrente de ar para o exterior da torre de arrefecimento. A torre de 

arrefecimento foi instalada no Laboratório de Fluidos e Calor do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto. 

 A presente dissertação divide-se em seis principais capítulos, sendo o 

primeiro capítulo uma breve descrição da instalação e do estudo que se pretendeu 

fazer, o segundo uma descrição mais detalhada da instalação e instrumentação 

utilizada, o terceiro capítulo descreve o procedimento experimental, o quarto e quinto 

capítulos debruçam-se sobre os resultados obtidos experimentalmente, sua análise 

e comparação com o modelo matemático elaborado. As conclusões são 

apresentadas no capítulo 6. 

 De uma forma geral pode-se considerar que neste estudo foram alcançados 

os objectivos propostos, tendo em conta o tempo de execução.  

Conclui-se que na instalação ensaiada, e muito provavelmente em todas as 

instalações que sigam o mesmo principio de funcionamento, há uma maior 

importância na forma como a água é aspergida e no modo de obter gotas de 

diâmetro muito reduzido, do que do coeficiente de transferência de calor na 

determinação do coeficiente caracterizador das torres de arrefecimento 
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Abstract 
 

 

The main objectives of this study were: study a cooling tower and the heat 

transfer process between water and air. In the cooling tower, the water was sprayed 

from the top of the tower, while the of air flows upwards from the bottom of the tower. 

A group of electric heating elements was installed to simulate an industrial process 

demanding cold water. A mathematical model was developed and experimentally 

validated. The model translates the evolution of the temperature of both fluids (water 

and air) along the cooling tower. A comparison of the values experimentally obtained 

and mathematically obtained was made. The development of the mathematical 

model lead to a simple model, with some constraints, since it was not considered the 

heat transfer from the water drop to the air flow and the drag of water by the air flow, 

to the exterior of the cooling tower. The cooling tower was installed in the Laboratório 

de Fluidos e Calor do Instituto Superior de Engenharia do Porto. 

This dissertation is divided in six chapters. The first chapter is a brief 

introduction to the installation and to the study that was made. The second chapter 

has got a detailed description of the installation and instruments used to collect data. 

The third chapter describes all the experimental procedure and the fourth and fifth 

chapters treat and analyze all the data collected and a comparison with the 

mathematical model is made. The conclusions are presented in sixth chapter. 

Generally speaking, the initial objectives were achieved in spite of time 

limitations. 

In conclusion, the tested installation and, most probably, in all the installations 

that follow the same working principle, the method used to spray the water into the 

cooling tower and the subsequent size of the water droplets, are more important than 

the heat transfer coefficient, in the quantification of the performance coefficient of the 

cooling tower
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