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Introdução
O consumo eficiente de energia para aquecimento de água,
além de gerar economia, reduzindo o consumo nos horários
de pico, diminui o impacto, pois na matriz energética estão
embutidos também as contribuições de energia de fontes
não renováveis a partir de combustíveis fosseis. O consumo
de energia elétrica para o aquecimento de água em
residências, comércio e indústrias é sabidamente um dos
grandes responsáveis pela ineficiência energética. Neste
sentido surgiu o interesse em estudar um sistema
termodinâmico utilizado para aquecimento de água.
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Metodologia
•Estudo do sistema termodinâmico através de:
 Estudo das trocas de calor ( Leis da termodinâmica);
 Sua eficiência energética;
 Medições e análises gráficas de gastos de energia e
custos financeiros;
 Sua viabilidade de instalação.

Descrição e análise de dados
Está sendo estudado um sistema utilizado comercialmente
para aquecimento de água, o qual tem seu funcionamento
descrito como uma troca térmica, de um fluido refrigerante
que tem a característica de transportar carga térmica desde
que suas pressões estejam desequilibradas entre o
condensador e o evaporador (princípio da refrigeração). Em
ensaios preliminares do fabricante, os resultados apontaram
uma economia superior a 80% em comparação ao consumo
de energia elétrica para o aquecimento de um volume de
água de 100 litros, com temperatura média de 38°C.
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Através de um levantamento de dados e de cálculos de
energia, potência e trabalho obteve-se dados de viabilidade
econômica referentes a aquisição deste sistema de
aquecimento de água.
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Considerações Finais
Mesmo com o projeto ainda em fase inicial, com
os resultados iniciais obtidos observou-se que o
trocador de calor mostra-se uma boa opção
para o aquecimento da água.
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