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INTRODUÇÃO
Os trabalhos recentes no tocante a energia solar apontam indiscutivelmente para a
direção de sistemas inteligentes. O avanço tecnológico dos micro-computadores conectados
a internet dá-nos subsídios para uso de dados meteorológicos em tais sistemas de controle.
Muitos são os fatores que clamam para o uso de algorítimos de previsão
meteorológica, no controle térmico e geração de energia. Seja devido a variabilidade de
produção de energia por aerogeradores ou por painéis solares, seja devido ao perfil de
consumo diferenciado para cada hora do dia, fazer uso de previsão meteorológica em busca
do menor custo e gasto possível de energia é presentemente oportuno e necessário.
No âmbito nacional, a criação da tarifa branca já aponta para a necessidade de
deslocar o pico de demanda de energia elétrica, ainda mais se levarmos em consideração a
quantidade de chuveiros elétricos em uso no Brasil. O chuveiro como aquecedor de
passagem é presente em aproximadamente 73% das residências do país. O uso desse
dispositivo é a principal causa do pico de demanda de energia elétrica residencial no período
compreendido entre 18 e 21 horas.
O consumo de energia de chuveiros chega a 43% da energia consumida no pico de
demanda. Esse pico traz grandes problemas não só para o consumidor, más também ao setor
elétrico nacional. Estima-se que esse deve reservar cerca de 4 GW para suprir essa demanda.
Essa demanda também causa problemas na distribuição de energia devido a sobrecarga nos
cabos, o que implica em um superdimensionamento da rede. Sendo assim são necessários
estudos que proporcionem alternativas a fim de economizar e utilizar a energia disponível de
maneira racional.

OBJETIVOS
O presente projeto tem pois o objetivo principal testar experimentalmente um
sistema inteligente de aquecimento de água doméstico. A bancada de testes, está sendo
construída, no espaço do terraço do LEPTEN no bloco A do departamento de Engenharia
Mecânica.
Desde a concepção inicial de projeto até o presente protótipo muitos trabalhos o
antevieram e formaram sua base. Cita-se nesse contexto os trabalhos de: Thomas Koller [4],
Luigi Passos [6], Colle et al. [3] e o trabalho de conclusão de curso do autor deste projeto[13].
Nesta dissertação de mestrado será análisada a real eficiência do sistema através de norma

ISO 9459-5 em comparação com um sistema de aquecimento solar de água doméstico
(SASAD) padrão. Em conjunto a essa experimentação a simulação numérica será validada.
Além disso, modificações serão realizadas na simulação feita no software TRNSYS com
objetivo de reduzir o tempo de processamento.
A seguir são discriminadas as metas do projeto::


Construir bancada de testes de sistema de aquecimento solar de água doméstico.



Testar a eficiência do sistema em comparação com SASAD padrão através da norma
ISO 9459-5.



Validar a simulação numérica através de testes de bancada.



Modificar a simulação feita em TRNSYS buscando reduzir tempo de processamento.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O presente projeto de dissertação de mestrado toma como base TCC do mesmo
autor o qual realizou a simulação numérica do sistema a ser testado experimentalmente.
Outros trabalhos pertinentes ao tópico encontrados recentemente também serão
adicionados nessa seção.

Previsão meteorológica em Sistema de Aquecimento solar Água
Doméstico
Grunenfelder, W.J. e Todtli J. - 1985
Segundo Pichler et al [14] o trabalho de Grunenfelder e Todtli [5] é o mais antigo
dentre os que estudam o uso de dados meteorológicos no controle de sistemas de
aquecimento de água doméstico.
O trabalho apresentado na Melecon 85 utiliza um sistema simples de tanque único
com aquecimento por meio de uma resistência elétrica. Nele são comparados seis tipos
diferentes de controle conforme segue:
1- Utiliza previsão meteorológica oficial do SMI (Swiss Meteorological Institute);
2- Utiliza um controle que prediz que os dados meteorológicos do dia por vir serão os
mesmos que os do dia atual, ou seja, utiliza dados meteorológicos, de consumo e
perdas do dia anterior;
3- A partir de uma série de dados (1963-1972) classifica a quantidade de energia recebida
no coletor no dia atual entre 4 parâmetros assim prediz o controle de aquecimento
para o dia seguinte;
4- Utiliza dados previsão de preço de energia elétrica para o dia seguinte em conjunto
com a energia absorvida no coletor no dia atual para obter um controle de
aquecimento para o dia seguinte;
5- Utiliza um algorítimo de programação dinâmica para obter o controle do
aquecimento auxiliar para o dia seguinte;
6- O controle é fixo e parametrizado utilizando a série de dados meteorológicos entre
1963 e 1972.
Concluiu-se que a performance do sistema depende do volume do tanque. Mas em
todas as simulações os sistemas de controle que utilizavam dados meteorológicos foram
melhores que o sistema com parametrização fixa.

Prud’homme,T. e Gillet, T. - 2001
O trabalho apresenta uma estratégia de controle beaseada em previsão meteorológica
e de consumo do usuário. O sistema faz uso de um coletor solar em circuito fechado e,
portanto, destaca um trocador de calor para transferir energia do circuito do coletor para o
boiler. Por ser vertical, no tanque ocorre estratificação intensa. Tais sistemas com trocador
de calor e tanque vertical são típicos de regiões frias para suprir tanto água quente para banho
como para o aquecimento de ambientes. O sistema utiliza também um aquecedor auxiliar
segmentado com o objetivo de viabilizar a maior estratificação.
O controle de temperatura do tanque é baseado na minimização de uma função que
pondera o consumo de energia elétrica e o conforto do usuário para cada dia. Em tal função,
contudo, não é levado em consideração os diferentes preços de energia entre o dia e a noite.
Para considerar o consumo de energia, a função minimizada, utiliza dados meteorológicos
do SMI (Swiss Meteorological Institute) para os dois dias seguintes. Enquanto que, para
prever o perfil de consumo, é feito uma média de uso de água dos mesmos dias da semana
para os últimos dois meses e aplicado um filtro de Kalman para obter valores futuros de
consumo.
Foram feitos dois tipos de simulação, uma diária e outra para 28 dias. Como resultado
os autores apresentam que, utilizando a abordagem de controle sugerida, não é necessário
manter os aquecedores auxiliares ligados continuamente, mas sim num sistema on/off. Assim
o aquecimento auxiliar é somente ligado momentos antes de se consumir a demanda de água
quente para aquela hora. E, portanto, é possível manter o reservatório a uma temperatura
mas baixa durante o dia, diminuindo a perda térmica. Tal fato, segundo os autores, foi o
principal elemento para se aumentar a fração solar so sistema. Os autores ressaltam que os
resultados foram de simulação e não experimentais, concluindo que mais estudos devem ser
feitos para garantir a eficiência do sistema.
Os autores ainda explicam que, em se tratando de aplicações comerciais, pode ser
difícil obter informações de previsão meteorológica pra cada SASAD separadamente. Além
disso, a estratégia de controle depende da resolução de uma otimização complexa utilizando
de capacidade de computação significante.
Colle, S.; Starke, A.R.; Passos, L.A.A.; Veiga, C.E. - 2010
Nesse trabalho é apresentado o argumento de que o aquecedor solar convencional proposto como solução no Brasil para desagregar ou reduzir totalmente o pico de demanda

de chuveiros elétricos - não é uma solução efetiva, uma vez que o perfil de demanda de
energia dos chuveiros permanece virtualmente inalterado, sempre que ciclos climáticos
desfavoráveis se repetirem. Propôs-se, assim, um sistema de aquecimento solar cuja energia
auxiliar é controlada, de modo que a água quente seja reservada nas primeiras horas da
manhã, quando a tarifa de energia elétrica atingiria seu mínimo, na circunstância de um
mercado efetivamente regulado. O trabalho aborda também a otimização do isolamento
térmico de reservatórios, para diferentes concepções e modalidades de operação do sistema
de aquecimento solar.
Koller, T. - 2012
O autor abordou as simulações numéricas do sistema anteriormente concebido por
Colle et al. [3], implementando um algorítimo no software TRNSYS. Apresentou uma
estratégia de controle do pré-aquecimento do tanque auxiliar sem a necessidade de previsão
meterológica diretamente. Tal controle utilizava apenas os dados obtidos do reservatório, do
consumo e da radiação do dia anterior como dados de entrada para o controle de préaquecimento do dia presente. Como resultado obteve fração solar de 64,69% para
Florianópolis. Além disso analisou a redução no pico de demanda de energia elétrica
comparando com um sistema de aquecimento solar simples (sem o tanque de backup) com
resultados de 99,8% de redução do pico para o sistema inteligente, e 85,4% de redução do
pico para o sistema simples.
Carminatti, H.S. - 2014
Este autor continuou o estudo do sistema duplo tanque iniciado por Thomas Koller
[4]. O autor modificou o algorítimo buscando maior velocidade de simulação e assim mudou
também o sistema de controle para calcular, não uma temperatura de parametrização conforme Koller [4] -, mas uma quantidade e calor necessária para aquecimento do tanque
auxiliar para o dia. Além disso, realizou testes com relação aos efeitos de possíveis erros de
previsão meteorológica. Nesse sentido, utilizou um gerador de ruídos modificando os valores
de previsão de radiação solar incidente os quais são empregados no controle de préaquecimento do tanque de backup. Como resultados obteve para um sistema ideal - sem erros
na previsão meteorológica - a fração solar de 87%. Enquanto que para o pior caso simulado
- com previsão meteorológica superestimando a radiação solar em 100% - a fração solar do
sistema ficou em 75% aproximadamente. Nesse caso 57% da demanda de energia elétrica da
casa está concentrada entre às 4 e às 6 horas, longe do pico das 18 às 21 horas.

APARATO EXPERIMENTAL
Em busca de validar a simulação numérica e poder criar um algorítimo de controle
eficaz, faz-se necessário uma análise experiemental em bancada. Os dados obtidos nessa fase
serão confrontados com os dados simulados em busca de melhorar a sua representatividade.
A bancada de testes que vem sendo contruída no terraço do Bloco A é dotado dos
seguintes equipamentos.


Estrutura de Aço inoxidável de 4 mm de largura.



Placas de 1 m² da Jellyfish de alto desempenho para cada estrutura



Boilers da SolarCamp: um de 130 litros, denominado tanque do coletor, outro de 70
litros, denomidado tanque de backup e mais um de 200 litros para o segundo sistema.



No tanque de backup e no tanque do sistema simples estão instaladas resistências
elétricas de 1500 Watts.



Um pireliômetros da Kipp & Zonen modelo CMP 11 já disponível no laboratório.



7 transdutores de temperatura do tipo PT-100 já disponíveis no laboratório.



Uma válvula solenóide Danfoss para controle de descarga.



Aquisição de dados com sistema Hp agilent modelo 34970A.

A figura 1 mostra a bancada em construção.

Figura 1 - Bancada experimental: duplo tanque

METODOLOGIA
No âmbito de sistemas de aquecimento solar de água doméstico com duplo tanque
pouco foi feito no que diz respeito a experimentação. Em geral os trabalhos se valem da
simulação numérica para testar e comparar certos sistemas de controle. Conforme já
apresentado esse não será o metodo deste trabalho. Serão dois tipos de experimentos para o
sistema. Um utilizando a norma ISO 9459-5 de 2007 e outro visando a validação dos
resultados da simulação. A norma ISO ainda será comprada conforme pode ser analisado no
cronograma de atividades a seguir. Se possível, o teste de eficiência dos sistema(ISO 9459-5)
e a validação serão feitas concomitantemente.
Para a validação da simulação pretende-se submeter a bancada a um experimento de
longa duração (também conforme cronograma). Para isso, a bancada e a simulação em
TRNSYS receberão um perfil de consumo diário, controle de aquecimento de backup e
variáveis meteorológicas iguais. Portanto, será possível comparar os resultados.Pode-se
utilizar os mesmos dados meteorológicos uma vez que há um pireliômetro montado na
própria estrutura da bancada e também utilizar-se-á os dados da estação meteorológica
BSRN. Tal estação é mantida pelo LEPTEN, mesmo laboratório onde ficarão as bancadas
de testes.
Além desta norma, tem-se como base o trabalho de Wet e Gauché [8], no qual
apresentam uma bancada de testes de sistemas de aquecimento solar de água doméstico na
Universidade de Stellenbosch na África do Sul.
Nesse sentido o presente trababalho conseguirá analisar o SASAD duplo tanque
como um todo. Desde o a simulação numérica até a validação experimental.
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