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Resumo 
 

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de 
Conservação de Energia – ABESCO, no ano de 2014 o Brasil desperdiçou 10% da 
energia elétrica produzida no país. Aproximadamente 22% dessa energia 
desperdiçada, correspondem às perdas advindas do consumidor comercial. 
Ressalta-se que os equipamentos de condicionadores de ar podem chegar a 
representar 30% desse consumo de energia elétrica. Vale destacar que o escopo 
principal da proposta deste trabalho é a obtenção da redução do consumo elétrico. 
Com isso, este trabalho tem como proposta mitigar o consumo de energia elétrica, 
reduzir os custos, aumentar a vida útil dos equipamentos de condicionadores de ar e 
evitar desperdícios elétricos. 

Para isso, foi utilizada a tecnologia Arduino com objetivo de desenvolver uma 
ferramenta embarcada sensível ao contexto e uma placa de controle que irá 
substituir a original do equipamento. Estes irão automatizar o funcionamento do 
sistema de condicionadores de ar e buscar um ganho socioeconômico, fornecendo 
um melhor serviço ao sistema de refrigeração com um menor consumo energético. 

A proposta é composta de duas fases: a primeira fase monitora e coleta 
informações do funcionamento dos equipamentos de condicionadores de ar durante 
um período de tempo e realiza uma análise dos dados coletados para melhor 
parametrizar os ajustes aplicados na segunda fase. Esta consiste na substituição da 
placa de controle original do equipamento pela desenvolvida na proposta deste, 
juntamente com a ferramenta desenvolvida com todos os ajustes oriundos da 
análise dos dados. A validação deste trabalho é feita através da aplicação do 
sistema desenvolvido, por um período de seis meses; complementada pela 
realização de uma pesquisa de satisfação feita com os usuários. 

 

Palavras-Chaves: Ar Condicionado. Erro Operacional. Redução de custos. 
Automação. Eficiência Energética. 

 



  

 
 

Abstract 

 
According to the Brazilian Association of Energy Conservation Service 

Companies - ABESCO, in 2014 the Brazil wasted 10% of the electricity produced in 

the country. Approximately 22% of this wasted energy, correspond to losses from the 

commercial customer. It is noteworthy that the air conditioning equipment can 

account for up to 30% of electricity consumption. Therefore, this paper aims to 

mitigate the consumption of electric energy, reduce costs, extend the life of air 

conditioners electrical equipment and avoid waste. It is worth noting that the main 

scope of the purpose of this study is to obtain the reduction of power consumption. 

For this, the Arduino technology was used in order to develop an embedded 

context-sensitive tool and a control board that will replace the original equipment. 

These will automate the operation of air conditioners system and seek a 

socioeconomic gain, providing a better service to the refrigeration system with a 

lower energy consumption. 

The proposal consists of two phases: the first phase monitors and collects 

information of the operation of air conditioning equipment for a period of time and 

performs an analysis of the data collected to better parameterize the adjustments in 

the second phase. This involves replacing the original control board equipment 

developed for the purpose of this, together with the tool developed with all 

adjustments arising from the data analysis. The validation of this work is done by 

applying the developed system for a period of six months; complemented by 

conducting a satisfaction survey of users. 

Key Words: Air Conditioning. Operational Error. Data Analysis. Automation. 

Energy Efficiency. 

 

 



  

 
 

Lista de Figuras 
Figura 1 - Ciclo Básico de Refrigeração ................................................................................................. 24 

Figura 2 – Tipos de Compressor ............................................................................................................ 26 

Figura 3 – Tipos de Condensador .......................................................................................................... 26 

Figura 4 – Tipos de Evaporadores ......................................................................................................... 27 

Figura 5 – Tipos de Ventiladores ........................................................................................................... 27 

Figura 6 – Condicionador de Ar Tipo Janela (ACJ) ................................................................................. 29 

Figura 7 – Condicionador de Ar Tipo Split ............................................................................................. 30 

Figura 8 – Condicionador de Ar Tipo Rooftop ....................................................................................... 31 

Figura 9 – Sistemas Multi Split .............................................................................................................. 32 

Figura 10 - Sistema de Central de Água Gelada com Condensação à Água .......................................... 33 

Figura 11 – Processo de Convecção ...................................................................................................... 35 

Figura 12 – Registro da Operação das Unidades Condensadoras ......................................................... 53 

Figura 13 - Registro da Operação das Unidades Evaporadoras ............................................................ 54 

Figura 14 - Esquema Ilustrativo do Modo de Operação Convencional ................................................. 61 

Figura 15 - Esquema Ilustrativo do Modo de Operação 01 .................................................................. 62 

Figura 16 - Esquema Ilustrativo do Modo de Operação 02 .................................................................. 62 

Figura 17 - Funcionalidade dos Componentes da Placa Arduino UNO ................................................. 64 

Figura 18 – Diagrama Elétrico do Sistema de Captura .......................................................................... 66 

Figura 19 - Montagem do Hardware de Captura de Dados em Fase de Testes. ................................... 67 

Figura 20 – Fotografia dos Componentes do Hardware de Captura Encapsulados. ............................. 68 

Figura 21– Sistema de Controle Encapsulado ....................................................................................... 71 

Figura 22 - Diagrama Pictórico do Sistema de Controle ....................................................................... 72 

Figura 23 – Máquina de Estado ............................................................................................................. 73 

Figura 24 – Formulário de Pesquisa Qualitativa ................................................................................... 95 

 

 



 

 
 

Lista de Tabelas 
Tabela 1 – Parâmetros de conforto (ABNT, 2008) ................................................................................ 37 

Tabela 2 – Classificação de filtros (EN, 2002) ........................................................................................ 38 

Tabela 3 – Registro da operação das unidades condensadoras convertido em planilha ..................... 53 

Tabela 4 – Registro da operação das unidades evaporadoras convertido em planilha ....................... 54 

Tabela 5 – Principais características da plataforma do Arduino Uno ................................................... 63 

Tabela 6 – Descrição dos shields usados no sistema de captura .......................................................... 65 

Tabela 7 – Descrição dos shields usados no sistema de controle ......................................................... 69 

Tabela 8 – Custos de implantação do sistema de captura .................................................................... 74 

Tabela 9 – Custos de implantação do sistema de controle ................................................................... 74 

Tabela 10 – Parâmetros ajustados no sistema de controle no Modo de Operação 2 .......................... 78 

Tabela 11 – Análise Comparativa entre os modos de operação 1 e 2 .................................................. 84 

Tabela 12 – Análise da redução do consumo de energia ...................................................................... 89 

Tabela 13 – Análise econômica para climatização dentro do horário de expediente .......................... 91 

Tabela 14 – Análise econômica para climatização fora do horário de expediente .............................. 92 

Tabela 15 – Análise do ganho total do estudo ...................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Principais Abreviações 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

   

Ton _ Temperatura de partida das unidades condensadoras 

Toff _ Temperatura de parada das unidades condensadoras 

Tmon _ Temperatura mínima de partida das unidades condensadoras 

Sp _ Sinal de presença de pessoas na sala de aula 

∆t _ Delay para religamento das unidades condensadoras, após atingir a 
temperatura de partida (Ton). 

UE _ Unidade Evaporadora 

UC _ Unidade Condensadora 

ABNT _ Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABESCO _ Associação Brasileira de empresas de Serviços de Conservação de 
energia. 

   

   

   

   

   

   

   



 

 
 

Sumário 

 

1. Introdução ..................................................................................................................................... 14 

1.1 Justificativa ............................................................................................................................ 15 

1.2 Questionamentos .................................................................................................................. 17 

1.3 Delimitação ........................................................................................................................... 17 

1.4 Objetivos Gerais e Específicos ............................................................................................... 17 

1.5 Metodologia Utilizada ........................................................................................................... 18 

1.6 Resultados Esperados ........................................................................................................... 18 

1.7 Estrutura da Dissertação ....................................................................................................... 19 

2. Fundamentação Teórica .................................................................................................................... 21 

2.1 Condicionamento do Ar .............................................................................................................. 21 

2.1.1 Origem do Condicionamento de Ar ..................................................................................... 21 

2.1.2 Ar Condicionado de Processo ............................................................................................... 23 

2.1.3 Ar Condicionado para Conforto Térmico ............................................................................. 24 

2.2 Ciclo básico de refrigeração ........................................................................................................ 24 

2.2.1 Principais Componentes do Ciclo Básico de Refrigeração ................................................... 25 

2.3 Tipos de Condicionadores de Ar.................................................................................................. 28 

2.3.1 Condicionador de Ar Tipo Janela (ACJ) ................................................................................. 28 

2.3.2 Condicionador de Ar Tipo Split ............................................................................................. 29 

2.3.3 Condicionador de Ar Tipo Self Contained - Roof Top ........................................................... 31 

2.3.4 Condicionador de Ar Tipo Multi Split ................................................................................... 31 

2.3.5 Condicionador de Ar Tipo Chiller .......................................................................................... 32 

2.4 Conforto Térmico ........................................................................................................................ 33 

2.4.1 Variáveis Humanas ............................................................................................................... 34 

2.4.2 Umidade Relativa ................................................................................................................. 35 

2.4.3 Temperatura Radiante Média .............................................................................................. 36 

2.4.4 Velocidade do Ar .................................................................................................................. 36 

2.4.5 Fatores que Afetam o Conforto Térmico ............................................................................. 36 

1.5 Funções dos Sistemas de Ar Condicionado ........................................................................... 37 

2.5.1 Resfriamento e Desumidificação.......................................................................................... 37 

2.5.2 Aquecimento ........................................................................................................................ 37 



 

 
 

2.5.3 Ventilação ............................................................................................................................. 37 

2.5.4 Filtragem do Ar ..................................................................................................................... 37 

2.6 Eficiência Energética ................................................................................................................... 38 

2.6.1 Eficiência Energética dos Condicionadores de Ar ................................................................ 40 

2.6.2 Edificações Comerciais Eficientes ......................................................................................... 42 

2.6.3 Ambientes Inteligentes ............................................................................................................ 43 

2.8 Trabalhos Correlatos ................................................................................................................... 44 

3. Estudo Proposto ................................................................................................................................ 48 

3.1 Cenário Atual ............................................................................................................................... 50 

3.1.1 Problemáticas ....................................................................................................................... 50 

3.2 Descrição da Fase 1 ..................................................................................................................... 51 

3.2.1 Monitoramento .................................................................................................................... 51 

3.2.2 Coleta ................................................................................................................................... 52 

3.2.3 Análise dos Dados ................................................................................................................ 55 

3.3 Descrição da Fase 2 ..................................................................................................................... 56 

3.3.1 Sistema de Controle ............................................................................................................. 56 

3.3.2 Dados Coletados ................................................................................................................... 56 

3.4 Descrição da Fase 3 ..................................................................................................................... 57 

3.4.1 Análise dos Dados Coletados ............................................................................................... 57 

3.5 Conclusão .................................................................................................................................... 58 

4. Aplicação Prática ............................................................................................................................... 60 

4.1 Descrição do Ambiente ............................................................................................................... 60 

4.2 Características dos Splits ............................................................................................................. 60 

4.2.1 Adequação dos Splits para Implantação dos Sistemas de Medição e Controle. .................. 61 

4.3 Montagem do Sistema de Captura ............................................................................................. 63 

4.3.1 Escolha da Placa de Prototipagem ....................................................................................... 63 

4.3.2 Características da Placa Arduino Uno .................................................................................. 63 

4.3.3 Componentes Eletrônicos do Sistema de Captura ............................................................... 64 

4.3.4 Funcionamento do Sistema de Captura ............................................................................... 65 

4.4 Sistema de Controle. ................................................................................................................... 68 

4.4.1 Definição da Estrutura do Hardware para o Sistema de Controle ....................................... 69 

4.4.2 Funcionamento do Sistema de Controle .............................................................................. 70 

4.5 Custos de Implantação dos Sistemas de Captura e Controle ...................................................... 74 

4.6 Resultados Obtidos ..................................................................................................................... 74 



 

 
 

4.6.1 Resultados Obtidos no Modo de Operação 1 ...................................................................... 74 

4.6.2 Resultados Obtidos no Modo de Operação 2 ...................................................................... 78 

4.7 Análise do Desempenho dos Splits nos Modos de Operação 1 e 2 ............................................ 81 

4.7.1 Média da Temperatura de Partida das Unidades Condensadoras ...................................... 81 

4.7.2 Média da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras ....................................... 81 

4.7.3 Moda da Temperatura de Partida das Unidades Condensadoras ....................................... 82 

4.7.4 Moda da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras ........................................ 82 

4.7.5 Percentual da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras abaixo da 

Temperatura mínima de Conforto estabelecida pela ABNT ......................................................... 82 

4.7.6 Percentual da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras Dentro do Intervalo 

de Temperatura de Conforto Térmico (ABNT) .............................................................................. 83 

4.7.7 Número de Ciclos Refrigerar por Hora de Funcionamento dos Splits ................................. 83 

4.7.8 Tempo Médio de Funcionamento dos Splits no Ciclo Refrigerar ......................................... 83 

4.7.9 Tempo Médio de Funcionamento dos Splits no Ciclo Ventilar ............................................ 83 

4.7.10 Resultados .......................................................................................................................... 84 

4.8 Análise Consumo de Energia nos Modos de Operação 1 e 2 ...................................................... 86 

4.8.1 Potencia das Duas Unidades Condensadoras (PUC) .............................................................. 87 

4.8.2 Potência das Duas Unidades Evaporadoras (PUE) ................................................................. 87 

4.8.3 Tempo Médio de Duração do Ciclo Refrigerar ..................................................................... 87 

4.8.4 Tempo Médio de Duração do Ciclo Ventilar ........................................................................ 87 

4.8.5 Consumo Médio de Energia Elétrica dos Splits .................................................................... 87 

4.8.6 Redução no Consumo de Energia Elétrica............................................................................ 88 

4.9 Econômia Mensal no Custo da Energia Elétrica com a Implantação do Sistema de Controle 

Proposto ............................................................................................................................................ 90 

4.9.1 Consumo Mensal Médio de Energia dos Splits .................................................................... 90 

4.9.2 Custo Mensal com Energia Elétrica ...................................................................................... 90 

4.9.3 Economia Mensal ................................................................................................................. 91 

4.10 Pesquisa Qualitativa de Satisfação ............................................................................................ 95 

5. Conclusões ......................................................................................................................................... 97 

5.1 Considerações Finais ................................................................................................................... 98 

5.2 Principais Contribuições .............................................................................................................. 99 

5.3 Trabalhos Futuros........................................................................................................................ 99 

Referências .......................................................................................................................................... 100 

 



13 

 
 

 

 

 

 Capítulo 1 
 

 

Introdução 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta a motivação para desenvolvimento do estudo, os objetivos a serem 

alcançados, além de mostrar a estrutura deste documento, a partir da sinopse de cada 

capítulo. 
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1. Introdução 

O Brasil está entre os dez países que mais consomem energia elétrica no 

mundo. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estima, que o consumo de 

energia elétrica deva aumentar 4,2% ao ano, atingindo em 2024 um patamar de 

790,9 TWh contra os atuais 525,3 TWh, ou seja, o pais terá nos próximos 10 anos 

um aumento no consumo de energia elétrica de 50,6% (EPE, 2013). 

No Brasil, o tema eficiência energética e conservação de energia começou a 

ser discutido seriamente na década de 1970 com a primeira crise do petróleo onde a 

organização dos países exportadores de Petróleo (OPEP) assumiu o controle sobre 

o sistema de preços (ALSSSOP, 2011). Desde aquele ano, muito se tem feito em 

respeito à eficiência energética no Brasil, como criação de órgãos, Leis, Decretos, 

Resoluções e incentivos. Dentre tantos, pode–se citar o PROCEL (Programa 

Nacional de Eficiência Energética), CONPET (Programa Nacional de Racionalização 

de uso de derivados de Petróleo e Gás Natural) e PBE (Programa Brasileiro de 

Etiquetagem). Além do PROCEL, outro programa de eficiência energética muito 

atuante se trata da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. Essa estabelece que 

concessionárias e permissionárias de energia apliquem um percentual do montante 

de sua receita em programas de eficiência energética (EPE, 2014).  

Apesar dos projetos de equipamentos, motores e instalações elétricas 

desenvolvidos nos últimos anos, já atenderem requisitos de eficiência energética, o 

desperdício tem que ser combatido de maneira severa, sendo necessária a 

implantação de planos de gestão, monitoramento e campanhas de conscientização 

dentro de cada setor. 

Algumas das áreas nas quais se podem promover a eficiência energética são: 

a) Iluminação;  

b) Refrigeração;  

c) Fator de potência;  

d) Equipamentos elétricos;  

e) Motores elétricos;  

f) Consumo de água; 

g) Conscientização do uso da energia. 
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Dentre esses, o ar condicionado pode representar mais de 30% do consumo 

de energia elétrica de um prédio comercial e associado a um Modo de Operação 

inadequado pode representar uma grande fonte de desperdício (LOPES JUNIOR, 

2013).  

Estudos realizados vêm mostrando que o comportamento do usuário 

representa hoje a margem mais flexível de redução no consumo energético, 

principalmente em prédios públicos.  

Com essa preocupação, esse trabalho traz uma proposta para reduzir o 

consumo de energia elétrica devido aos desperdícios inerentes aos hábitos dos 

usuários no uso inadequado dos condicionadores de ar, como por exemplo, nas 

salas de aula e de reunião.  

Para atingir esse objetivo, é desenvolvido um sistema composto por dois 

módulos: um de aquisição e outro de controle. O primeiro para registrar dados 

referentes aos hábitos dos usuários quanto a operação das unidades de 

climatização do ambiente em estudo e o outro para, a partir desse primeiro, 

automatizar o controle das unidades de maneira otimizada. 

1.1 Justificativa 

Esse trabalho foi motivado pela observação do mau uso do sistema de ar 

condicionado instalado nas salas de aula do Centro de Informática da Universidade 

Federal de Pernambuco (CIn-UFPE). 

O sistema de climatização das salas de aula e laboratórios do Centro de 

Informática da UFPE, é atendido por condicionadores de ar do tipo Split, cujos os 

acionamentos, controle de temperatura e Modo de Operação (ventilar, resfriar e 

desumidificar)  são realizados por controle remoto, o qual fica disponível aos 

usuários, alunos e professores.  

Seja por descuido ou falta de conhecimento técnico dos usuários, o fato é que 

as unidades de climatização funcionam por longos períodos para atingir 

temperaturas abaixo do definido pelas normas de conforto térmico, como também os 

aparelhos são deixados ligados mesmo quando os ambientes estão desocupados. 

Além disso, há uma prática implantada onde é feito o acionamento das máquinas 
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por um funcionário antes do inicio das aulas, para que os usuários já encontrem a 

sala de aula climatizada.  

O corpo técnico responsável pela operação e manutenção dos sistemas de 

climatização do CIn-UFPE tem conhecimento do uso inadequado desse sistema. 

Contudo, existe uma dificuldade de gerenciar o controle de temperatura e tempo de 

operação das unidades climatizadoras de cada ambiente, pois além das limitações 

imposta pelo tipo de máquina, que dispõe de um controle convencional, existe a 

necessidade de utilização dos ambientes por vários grupos distintos em um mesmo 

dia, sendo, portanto, ambientes de alta rotatividade e variada taxa de ocupação. 

Através da observação da forma de uso e operação dos condicionadores de 

ar instalados nas salas do Centro de Informática da UFPE, que foi identificado 

desperdício de energia elétrica e consequente motivação para criar uma 

metodologia, de fácil aplicação, capaz de melhorar a eficiência do sistema de 

climatização objeto desse estudo.  

Visto que o controle remoto convencional não soluciona erros de ajustes de 

temperatura nem identifica a necessidade de desligar o equipamento nos momentos 

onde não há ocupação do ambiente, este trabalho tem o objetivo de apresentar uma 

proposta para diminuir erros operacionais, através da implantação de um controle 

ajustado com base em dados previamente coletados e um sensor de movimento. 

Através da obtenção e análise dos dados históricos relativos à forma de 

utilização do equipamento de climatização durante o período de caracterização 

(operação), é possível observar onde estão as falhas mais comuns no ajuste de 

temperatura em uso. Com o mapeamento destas falhas, são definidos os 

parâmentos operacionais da unidade de climatização. 

A proposta apresentada nesse trabalho tem como foco desenvolver um 

sistema de controle que dispense a necessidade dos usuários de definir os ajustes 

de temperatura e modo de operação das unidades de climatização, passando a se 

ter um controle automático e otimizado, a partir de parâmetros previamente ajustado 

pela equipe de operação e manutenção das respectivas salas, mantendo, porém os 

ambientes dentro de condições de conforto térmico padrão, definidos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  
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1.2  Questionamentos 

Podemos definir as questões centrais deste trabalho da seguinte forma: 

A) Qual o diferencial do controle ajustado com base em dados previamente 

coletados sobre os sistemas de controle convencionais? 

B) Com a implantação do controle proposto, qual o real percentual de redução 

no consumo de energia? 

1.3  Delimitação 

Avaliar a redução do consumo de energia elétrica através de um controle, 

ajustado com base em dados previamente coletados, instalado em condicionadores 

de ar do tipo Split. 

1.4 Objetivos Gerais e Específicos 

Esse estudo tem como objetivo reduzir o consumo de energia elétrica, com a 

aplicação de um dispositivo de controle que definirá o Modo de Operação dos 

condicionadores de ar em ambientes de múltiplos usuários, a partir de parâmetros 

predeterminados, baseados no histórico de utilização do sistema em questão.  

De forma mais específica, os objetivos são: 

a) Definir cenário de aplicação e o tipo de condicionador de ar a ser controlado; 

b) Desenvolver um sistema para captura de dados, referentes ao funcionamento 

do condicionador de ar; 

c) Caracterizar o Modo de Operação do condicionador de ar; 

d) Desenvolver um sistema para controle do condicionador de ar, a partir dos 

registros realizados pelo sistema de captura. 

e) Coletar e avaliar os dados registrados durante o período em que o 

condicionador de ar opera sob o comando do sistema de controle 

desenvolvido;  

f) Comparar o consumo de energia elétrica antes e depois da implantação do 

sistema de controle proposto. 
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1.5 Metodologia Utilizada 

A metodologia utilizada para esse trabalho foi a aferição do consumo 

energético do sistema de climatização de uma das salas de aula do CIn-UFPE em 

dois modos de operação distintos: 

Modo de Operação 1: Controle através dos usuários. 

Modo de Operação 2: Controle automatizado baseado no histórico de utilização. 

No Modo de Operação 1, o acionamento e desligamento do condicionador de 

ar, como também a definição da temperatura de conforto a ser mantida no ambiente 

são definidos pelos usuários. Será registrada a temperatura ambiente e o tempo de 

funcionamento do motor compressor e do motor ventilador. Estes dados servirão 

para análise e definição dos ajustes a serem implantados no Modo de Operação 2. 

Nesse modo de operação não haverá comando através dos usuários. As 

unidades climatizadoras, do ambiente em questão, serão operadas automaticamente 

a partir de ajustes pré-definidos. A temperatura de conforto é fixa e definida a partir 

da moda das temperaturas registradas no Modo de Operação 1. O acionamento da 

máquina é liberado a partir do sinal de um sensor de presença instalado no 

ambiente em questão. 

A partir da medição do tempo de funcionamento dos condicionadores de ar 

nos dois modos de operação, será possível estimar a diferença no consumo de 

energia elétrica e, consequentemente, o ganho obtido com a adaptação do  controle 

proposto na unidade de climatização utilizada no estudo.  

1.6 Resultados Esperados  

 A partir de um estudo de caso, este trabalho pretende demonstrar que com 

um controle de temperatura baseado em um contexto histórico de utilização, 

ajustado de forma específica para as salas de aula do CIn-UFPE, pode-se gerar 

uma redução significativa no consumo de energia elétrica dos condicionadores de 

ar, sem abrir mão do conforto térmico dos usuários, garantindo a otimização do 

sistema térmico em questão. 
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1.7  Estrutura da Dissertação 

Este trabalho dissertativo, além deste capítulo, está organizado como segue. 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Neste capítulo apresentaremos os conceitos 

básicos sobre os temas discutidos neste trabalho 

Capitulo 3 – Modelo Proposto: Neste capítulo será apresentada a proposta para o 

Controle de Temperatura Baseado em Dados históricos de utilização, com o objetivo 

de reduzir o consumo de energia elétrica de condicionadores de ar instalados em 

salas de aula utilizadas por múltiplos usuários com horários fixos ou não. 

Capítulo 4 – Aplicação Prática: Neste capítulo, será apresentada a aplicação 

prática da metodologia proposta em uma das salas de aula do Centro de Informática 

da UFPE. Os dados coletados serão apresentados e analisados. 

Capitulo 5 – Conclusões: Nesse capítulo serão apresentadas as principais 

constatações e os ganhos obtidos com a implantação de Controle de Temperatura 

Baseado em Dados históricos de utilização e serão indicadas propostas para 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
 

 

Fundamentação Teórica 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica relacionada à proposta desta dissertação, 

abordando os conceitos básicos de eficiência energética, conforto térmico, condicionamento 

de ar, tipos e funcionamento dos sistemas de climatização. Como também, traz uma 

abordagem sobre os trabalhos correlatos à temática. 
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2. Fundamentação Teórica 

Este capítulo traz os conceitos básicos necessários para o entendimento do 

estudo proposto.  

É definido como é feito o condicionamento do ar e sua origem. Apresenta, de 

maneira sucinta, os tipos de condicionadores e seus principais componentes. 

Discorre sobre os critérios que definem conforto térmico em ambientes climatizados 

mecanicamente. E, a partir do conceito de eficiência energética, mostra como é 

possível fazer a adaptação de um sistema de controle para diminuir desperdícios 

durante a utilização de condicionadores de ar de pequeno porte. 

2.1 Condicionamento do Ar 

O condicionamento de ar é o processo onde o ar do ambiente a ser 

climatizado sofre modificação das condições de temperatura, umidade, velocidade e 

pureza. Este processo, via de regra, acontece em ambientes fechados, de forma 

controlada através de monitoramento e ajustes dos parâmetros necessários a cada 

tipo de recinto.  

É utilizado o termo “ar condicionado” para representar o equipamento 

condicionador de ar. Na verdade, tecnicamente, o ar condicionado é o ar tratado que 

passou pelo processo de modificação de suas características através do 

condicionador de ar ou unidade de climatização. 

2.1.1 Origem do Condicionamento de Ar  

No século II, na China, já havia uma forma de melhorar o conforto dentro dos 

ambientes. Um ventilador rotativo com 3 metros de diâmetro movimentado através 

da força humana promovia a circulação do ar no ambiente e consequente sensação 

de conforto. No século VIII, o imperador Xuanzong construiu uma edificação com um 

sistema de melhoramento de conforto térmico, com ventiladores acionados à água 

que contava com pulverização de água. As dinastias subsequentes fizeram 

aumentar ainda mais o número de instalações deste tipo (NEEDHAM, 1986). 

Cisternas para umidificar e torres para captação dos ventos foram soluções usadas 

na Pérsia no período quente do ano. As águas das chuvas eram captadas e 
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reaproveitadas num sistema de arrefecimento onde as torres direcionavam o fluxo 

de ar para as cisternas e dessas para as edificações (CHAMBERLIN, 2010). 

No século XVIII houve um grande avanço nos sistemas de arrefecimento. O 

americano Benjamin Franklin e o britânico John Hadley identificaram na evaporação 

dos líquidos uma forma de retirar calor dos corpos de forma rápida. E quanto mais 

volátil fosse o líquido mais veloz seria a troca de calor e a temperatura poderia 

atingir o ponto de congelamento da água (0°C) (FRANKLIN, 1758). 

Em 1842, o médico americano John Gorrie utilizou a descoberta  feita pelo 

cientista britânico Michael Faraday, em 1820, de que a mudança do estado físico da 

amônia, de gás para líquido, através da compressão da amônia na forma gasosa, 

faria com que a temperatura do ambiente baixasse enquanto estivesse ocorrendo a 

mudança de estado físico no gás. Jonh Gorrie empregou um compressor de amônia 

para liquefazê-la e produzir gelo, diminuir a temperatura do ambiente e gerar 

conforto para os pacientes do seu hospital. O protótipo teve muitos problemas, 

porém ele o patenteou em 1851(PORTAL CARRIER, 2015). 

Na América do Norte, em 1902, a primeira máquina que caracterizou a 

estrutura de um condicionador de ar na forma de funcionamento como se conhece 

hoje. O engenheiro mecânico Willis Carrier, formado pela Universidade Cornell, que 

trabalhava na Buffalo Forge Company em Nova Iorque, nos EUA, começou as suas 

experiências para resolver problemas ligados a qualidade gráfica da impressão em 

papel na fábrica onde trabalhava. Havia problemas de impressão no verão pois 

neste período a umidade do ar  tinha índices elevados, fazendo com que o papel 

dilatasse e não se alinhasse de forma correta os desenhos impressos produzidos no 

inverno.  

Willis Carrier observou a possibilidade de controlar a temperatura e retirar 

umidade do ar da área de produção da gráfica através de trocadores de calor, que 

no inverno utilizavam vapor para aquecer o ambiente e que no verão deveriam ter 

tubulações inundadas com água fria que manteriam o ambiente com a temperatura e 

umidade controlada. Carrier, que dominava o conhecimento em aquecimento 

através de vapor, utilizou os princípios de transmissão de calor para resfriar os 

ambientes. A diminuição da temperatura e umidade permitiam a produção gráfica 

com qualidade, pois mantinham a regularidade nas mediadas do papel. Pouco 
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tempo depois, a tecnologia empregada por Carrier foi amplamente difundida nas 

industrias têxtil, de papel, farmacêutico, tabaco e serviu também para melhorar o 

conforto térmico dos operários na produção. A Carrier Air Conditioning Company of 

America, hoje uma das grandes empresas na área de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado (AVAC), teve seu início logo após a crescente demanda pela 

tecnologia. A partir da década de 20 o ar condicionado popularizou-se através dos 

cinemas e, em 1950, ano em que Willis Carrier faleceu, as residências passaram a 

utilizar de forma expressiva condicionadores de ar residenciais e como 

consequência houve uma forte explosão nas vendas destes equipamentos. Dos 

anos sessenta em diante, houve a evolução dos aparelhos condicionadores de ar 

através da diminuição do tamanho, da redução no consumo de energia e do uso do 

controle remoto para maior comodidade na operação do equipamento. Está 

evolução trouxe os equipamentos do tipo Split. Estes equipamentos são 

condicionadores de ar divididos em duas partes. O evaporador constitui a unidade 

que ficará interna ao ambiente climatizado e o condensador será instalado na área 

externo do prédio. É por esta forma de instalação que recebem o nome de “split”, 

que na língua inglesa significa divisão (PORTAL CARRIER, 2015).  

Outro salto importante na refrigeração foi o desenvolvimento de gases 

refrigerantes como o CO2 (R-744) que estão em consonância com a redução dos 

impactos ambientais advindos das tecnologias utilizadas pelo homem. Os “antigos” 

gases CFC, HCFC e HFC são gases com poder de destruição 1800 vezes maior do 

o que o poder do dióxido de carbono (CO2) (LOWE; ZEALAND, 2007; 

EVERYTHING R744, 2015). 

2.1.2 Ar Condicionado de Processo 

O condicionador de ar de processo tem como principal objetivo o rígido 

controle da atmosfera dos ambiente produtivos de acordo com as características de 

cada um deles. O controle da atmosfera do ambiente poderá estar dentro do padrão 

de conforto das pessoas que fazem parte do processo. Contudo, os ajustes sempre 

serão feitos em função da maior produtividade e maior qualidade dos processos. O 

controle de umidade para não desidratar os pacientes nos centros cirúrgicos, as 

salas limpas onde são produzidos componentes eletrônicos e as fábricas têxteis são 

bons exemplos de aplicação dos condicionadores de processo (QUADRI, 2007). 
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2.1.3 Ar Condicionado para Conforto Térmico 

Nesta aplicação, o equipamento condicionador de ar tem como principal 

característica manter constante a temperatura de conforto humano dentro do 

ambiente, independentemente das variações de  temperatura externa, estação do 

ano ou fatores meteorológicos.  O condicionamento  de ar  para conforto permite que 

as edificações sejam construídas com vãos profundos como os  centros comerciais e 

os prédios institucionais que, de forma natural, não poderiam fazer o ar  circular,  

tornando impossível a permanência das pessoas nestes ambientes (CREDER, 

2004). 

2.2 Ciclo básico de refrigeração 

Figura 1 - Ciclo Básico de Refrigeração 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABQTYAJ/sistemas-refrigera-uo-por-compress-uo-vapor 

O ciclo básico de refrigeração é composto basicamente por cinco 

componentes que trabalham em conjunto para transferir energia térmica de um 

ambiente pera outro, conforme mostrado na Figura 1.  

Um ciclo de refrigeração por compressão a vapor aplicado nos sistemas de ar 

condicionado é composto de cinco componentes principais: 

1) compressor,  

2) condensador,  

3) dispositivo de expansão,  

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABQTYAJ/sistemas-refrigera-uo-por-compress-uo-vapor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compressor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condensador
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4) evaporador,  

5) fluido refrigerante. 

O compressor comprime o fluido refrigerante no estado de vapor, elevando 

sua pressão e temperatura, para ser admitido no condensador. 

No condensador o fluido refrigerante é condensado, pois libera para o meio 

ambiente, o calor proveniente do evaporador e do trabalho de compressão, voltando 

ao estado líquido à alta pressão.  

O refrigerante na forma líquida é admitido no evaporador através de um 

dispositivo de expansão cuja função é baixar a pressão do fluído de forma a 

favorecer a absorção calor do ambiente condicionado. Um ventilador força a 

circulação de ar, fazendo com que o ar a ser resfriado atravesse, de forma 

perpendicular, os tubos e aletas da serpentina. A troca de calor é feita por condução 

e o ar do ambiente é resfriado e desumidificado. 

Devido à absorção de calor, o refrigerante evapora e é então succionado pelo 

compressor e comprimido de volta ao condensador.  

2.2.1 Principais Componentes do Ciclo Básico de Refrigeração 

a) Compressor 

O compressor é responsável pela circulação e elevação de do fluido 

refrigerante no sistema. Quanto ao tipo de tecnologia, temos: 

Alternativo: são os movimentos alternados de subida e descida feitos pelo pistão 

que justificam o nome deste compressor. Operam com as pressões de sucção e 

descarga dos fluidos refrigerantes de forma estável. 

Rotativo: Podem operar com uma ou mais palhetas, formando uma quantidade de 

câmaras correspondentes ao número de palhetas. Este tipo é muito comum nos 

condicionadores de ar de janela 

Scroll: Possui um sistema de compressão que visualmente parece um espiral. Uma 

das peças executa o movimento orbital dentro da outra que é fixa. Na Figura 2 são 

apresentadas fotos ilustrativas desses tipos de compressores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evaporador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido_refrigerante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ventilador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serpentina
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Figura 2 – Tipos de Compressor 

Fontes:  

(a) http://1.bp.blogspot.com/-VWqKzNnd5g8/Up-KlDz3eRI/AAAAAAAAACA/ooByPjhL_Xg/s1600/scroll.png 

(b) http://www.acservicos.ind.br/index.php?view=image&format=raw&type=img&id=7&option=com_joomgallery&Itemid=54 

(c) http://www.eletricaconfrio.com.br/catalogo.php 

 

b)  Condensador 

É um trocador de calor responsável por fazer a transformação do gás advindo 
do evaporador e submetido pelo compressor a alta pressão se transformar em 
líquido. Ele é construído mecanicamente com um conjunto de aletas metálicas 
fixadas sobre a superfície de uma serpentina  onde o ar deverá ter o maior contato 
possível, quanto maior o contato melhor a troca de calor. Na Figura 3 são 
apresentadas fotos ilustrativas dos tipos de serpentinas de condensadores citados 
acima. 

Figura 3 – Tipos de Condensador 

   

(a)Shell and tube (b)aletado (c)Tube and tube 

Fontes: 

(a) http://www.apema.com.br/wp-content/uploads/2014/05/ondesadores_cascosetubos1.jpg 

(b) http://climaeciaarcondicionado.com.br/wp-content/uploads/2014/03/CONDENSADORES.jpg 

(c) http://www.airmender.com.tw/upload/product/photo_l_127529045548.jpg 

 

c) Evaporador 

É também um trocador de calor e tem sua construção mecânica semelhante  

a do condensador. Porém, neste componente encontramos a transformação inversa 

a que acontece no condensador. Há uma elevada queda de pressão que promove a 

mudança de estado de liquido para o gasoso e consequente transferência de calor 

 

 
  

(a)Alternativo (b)Parafuso (c)Scroll 

http://1.bp.blogspot.com/-VWqKzNnd5g8/Up-KlDz3eRI/AAAAAAAAACA/ooByPjhL_Xg/s1600/scroll.png
http://www.acservicos.ind.br/index.php?view=image&format=raw&type=img&id=7&option=com_joomgallery&Itemid=54
http://www.eletricaconfrio.com.br/catalogo.php
http://www.apema.com.br/wp-content/uploads/2014/05/ondesadores_cascosetubos1.jpg
http://climaeciaarcondicionado.com.br/wp-content/uploads/2014/03/CONDENSADORES.jpg
http://www.airmender.com.tw/upload/product/photo_l_127529045548.jpg
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do ambiente refrigerado para o fluido refrigerante que está circulando. Na Figura 4 

são apresentadas fotos ilustrativas dos tipos de serpentinas de evaporadores citados 

acima. 

Figura 4 – Tipos de Evaporadores 

   

(a)Shell and tube (b)aletado (c)Tube and tube 

Fontes: 

(a) http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/16602-2450873.jpg 

(b) http://serraff.com.br/imagem/produtos/linha_aletados/condensador_e_evaporador1_02.jpg/t42 

(c) http://img.weiku.com/IMG_1/2012/3/1/2/Coaxial-Heat-Exchanger-Coaxial-Coil-WTCS0220123122655975_s.jp 

d) Ventilador 

Nos condicionadores de ar, com condensação a ar, existem dois motores 

ventiladores, cuja hélice pode ser axial ou centrífuga. Um compõe a unidade 

evaporadora e o outro a unidade condensadora. O ventilador da unidade 

evaporadora tem a função de fazer circular o ar do ambiente e provocar sua troca de 

calor, forçando-o a passar através da serpentina do evaporador. O ventilador da 

unidade condensadora tem a função de retirar o calor do fluído refrigerante, 

tornando possível sua condensação. Na Figura 5 são apresentadas fotos ilustrativas 

dos tipos de ventiladores usados em condicionares de ar. 

Figura 5 – Tipos de Ventiladores 

  

 

(a)Axial (b)Centrífugo (c)Turbina centrifuga 

Fontes: 

(a) http://polipartes.vteximg.com.br/arquivos/ids/267272-1000-1000/Ventilador_axial.jpg 

(b) http://www.solucoesindustriais.com.br/images/produtos/imagens_748/p_ventiladores-centrifugos_2014-08-21_2.jpg 

(c) http://img.clasf.com.br/2015/04/30/Turbina-Original-Pventilador-Ar-Cond-Split-Electrolux-Ti09f-20150430141243.jpg 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/16602-2450873.jpg
http://img.weiku.com/IMG_1/2012/3/1/2/Coaxial-Heat-Exchanger-Coaxial-Coil-WTCS0220123122655975_s.jp
http://polipartes.vteximg.com.br/arquivos/ids/267272-1000-1000/Ventilador_axial.jpg
http://www.solucoesindustriais.com.br/images/produtos/imagens_748/p_ventiladores-centrifugos_2014-08-21_2.jpg
http://img.clasf.com.br/2015/04/30/Turbina-Original-Pventilador-Ar-Cond-Split-Electrolux-Ti09f-20150430141243.jpg
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e) Fluido Refrigerante 

O Fluído refrigerante é um composto químico com grande capacidade de 

mudança de estado. Ele é responsável pelas trocas térmicas realizadas nos 

sistemas de condicionamento de ar (DUPONT, 2015). 

2.3 Tipos de Condicionadores de Ar 

Os sistemas de ar condicionado são classificados quanto ao tipo de 

expansão: 

1 – Sistemas de expansão direta: O fluido refrigerante troca calor diretamente 

com o ar do ambiente no evaporador. Desses sistemas temos os seguintes tipos de 

condicionador: 

a) ACJ; 

b) Splits; 

c) Self contained; 

d) Multi-Split. 

2 – Sistemas de expansão indireta: O fluído refrigerante troca calor com um 

fluído intermediário, geralmente água, e este troca calor com o ar ambiente através 

de unidades conhecidas como fan-coil. São sistemas chamados de centrais de água 

gelada as quais são compostas basicamente de chiller; fan-coil, tubulações 

hidráulicas, bombas de água gelada e  água de condensação e tubulações de água. 

2.3.1 Condicionador de Ar Tipo Janela (ACJ) 

São equipamentos condicionadores de ar de pequeno porte e de valor 

acessível a população. São construídos de forma compacta para facilitar a 

“instalação em janelas” e por isso são conhecidos como ar condicionado de janela 

(ACJ). Para que seja viável a instalação é necessário que exista uma fachada 

externa ao ambiente onde será instalado. 

A Figura 6 apresentada uma foto ilustrativa de um condicionador de ar do tipo 

janela, onde podem ser visualizados seus componentes internos. 
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Figura 6 – Condicionador de Ar Tipo Janela (ACJ) 

 

Fonte: http://static.hsw.com.br/gif/ac-ups-new.gif 

2.3.2 Condicionador de Ar Tipo Split 

O nome “Split” significa divisão. Esses equipamentos possuem a unidade 

evaporadora separada da unidade condensadora, o que permite a instalação em 

ambientes onde não há fachada. Essa é a principal característica que os diferenciam 

dos condicionadores de ar do tipo janela (ACJ). Nos Splits a serpentina do 

evaporador tem uma área maior de superfície, levando a serpentinas com o menor 

número de filas (rows), quando comparada com os ACJ de mesma capacidade, o 

que proporciona um menor nível de ruído dentro do ambiente condicionado e menor 

potência dos motores ventiladores. 

A unidade evaporadora é composta da serpentina de resfriamento e do motor 

ventilador, o qual é responsável pela circulação de ar ambiente. Está unidade é 

instalada dentro do ambiente condicionado e interligada a unidade condensadora 

através das tubulações frigoríficas e dos cabos elétricos.  

A unidade condensadora é composta de serpentina, motor ventilador e motor 

compressor. Esta unidade é instalada remotamente, na área externa do prédio e em 

função disto, o ambiente interno fica livre do ruído do compressor. 

 

http://static.hsw.com.br/gif/ac-ups-new.gif
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O acionamento e desligamento do Split, o controle de temperatura ambiente e 

o Modo de Operação do sistema (Ventilação ou resfriamento) é feito através do 

respectivo controle remoto. O qual pode ser operacionalizado por qualquer usuário. 

A operação do Split é feita de forma simplificada e atua na temperatura do 

ambiente e na velocidade de rotação do motor ventilador da unidade evaporadora. 

Quando alcançada a temperatura ajustada, a unidade condensadora será desligada. 

Um termostato, cujo sensor de temperatura é instalado no retorno de ar do 

ambiente, controlará a temperatura do ambiente, definindo o instante de partida e 

parada da unidade condensadora. 

Vale ressaltar que durante o funcionamento do sistema, assim como nos 

outros tipos de condicionadores de ar, o motor ventilador do evaporador permanece 

ligado mesmo durante os períodos de parada da unidade condensadora, a fim de 

manter uma  circulação de ar adequada dentro do ambiente condicionado. 

A Figura 7 apresentada uma foto ilustrativa de um condicionador de ar do tipo 

Split, onde podem ser visualizados alguns de seus componentes. 

Figura 7 – Condicionador de Ar Tipo Split

 

Fonte: http://www.novarefrigeracao.com.br/funcionamento-do-ar-Split.html 

http://www.novarefrigeracao.com.br/funcionamento-do-ar-split.html
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2.3.3 Condicionador de Ar Tipo Self Contained - Roof Top 

Equipamento de grandes capacidades que reúne todas as unidade em um só 

equipamento assim como um ACJ. De grande porte, o self normalmente é utilizado 

em ambientes comerciais. 

O rooftop trata-se de self de condensação a ar, indicado para instalação sobre 

laje, com insulamento para baixo da laje. A principal característica é a sua instalação 

ao tempo, dispensando casa de máquinas, permitindo rede de dutos menores e com 

o equipamento fora do ambiente a condicionar. Para construções horizontais 

apresenta muitas vantagens para a sua utilização. O ar-condicionado tipo rooftop é 

indicado para ambientes com poucas divisórias. A Figura 8 apresentada uma foto 

ilustrativa de um condicionador de ar do tipo rooftop, onde podem ser visualizados 

seus componentes internos. 

Figura 8 – Condicionador de Ar Tipo Rooftop 

 

Fonte: http://www.innovation-group.com.ua/downloads/a/60/pe_e/ehb_lc_13to30_0410.pdf 

2.3.4 Condicionador de Ar Tipo Multi Split 

Consiste em um sistema com múltiplos evaporadores alimentados por 

unidade condensadora comum interligados por uma rede frigorífica com até 1km de 

tubo.  Esses sistemas podem ter o Volume de Refrigerante Variável (VRV) e 40 ou 

mais evaporadores podem ser incluídos. Compostos de unidades condensadoras 

externas compactas e com alta eficiência, é possível controlar efetiva e 
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http://www.innovation-group.com.ua/downloads/a/60/pe_e/ehb_lc_13to30_0410.pdf
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automaticamente, cada unidade, permitindo que salas atinjam, individualmente, as 

condições de conforto desejadas. A Figura 9 apresentada uma foto ilustrativas de 

um sistema Multi Split, composto de uma unidade condensadora e três unidades 

evaporados de capacidades e modelos diferentes. 

Figura 9 – Sistemas Multi Split 

 

Fonte: http://www.companhiapixel.com.br/gelofriz/fotos/produtos//541441Tri%20Split.jpg 

2.3.5 Condicionador de Ar Tipo Chiller 

O sistema de água gelada incorpora equipamentos denominados de chillers 

que produzem o resfriamento da água.  

A água gelada, produzida nos chillers, é bombeada e distribuída, por uma 

rede de tubulações termicamente isoladas, para todas as áreas que serão 

condicionadas através equipamentos denominados fan-coils, que são compostos por 

uma serpentina e um ventilador que realiza a movimentação do ar de resfriamento 

dentro do ambiente a ser condicionado. 

Os fan-coils são disponibilizados no mercado com capacidades variadas e 

podem utilizar dutos, quando instalados em casas de máquina. No caso dos de 

pequeno porte, conhecidos como “fancoletes”, podem ser instalados diretamente no 

ambiente condicionado. 

  

http://www.companhiapixel.com.br/gelofriz/fotos/produtos/541441Tri%20Split.jpg
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Figura 10 - Sistema de Central de Água Gelada com Condensação à Água 

 

Fonte: http://docplayer.com.br/5292438-Sistema-tipico-de-ar-condicionado-do-tipo-agua-gelada.htm 

Os chillers podem ser de condensação a ar ou à água. Os de condensação à 

água são mais compactos, porém exige que se tenha um sistema de tubulação 

hidráulica, bombas e torre de resfriamento. A Figura 10, acima, apresenta um 

desenho esquemático de um sistema de água gelada com condensação à água. 

2.4 Conforto Térmico 

“A zona de conforto representa aquele ponto no qual a pessoa necessita 

consumir a menor quantidade de energia para se adaptar ao ambiente circunstante" 

(OLGYAY, 1973). 

A qualidade de vida e a saúde do homem estão diretamente ligadas ao 

conforto térmico. O organismo humano tem melhores condições de trabalho através 

da redução do stress e fadiga advindos da falta de conforto térmico e motivados 

principalmente pelas intervenções humanas. Estas intervenções, caracterizadas pela 

apropriação da natureza pelo homem, são observadas nas construções de grandes 

cidades que de forma reflexa alteram as condições climáticas locais gerando o clima 

urbano. 

As necessidades humanas relativas a conforto estão intimamente ligadas ao 

funcionamento do seu organismo, que de forma análoga, poderíamos comparar, 

respeitando-se ao mesmo tempo as imensas diferenças, a um motor a combustão 

que produz calor de acordo com a necessidade operativa. Da mesma forma, o 
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http://docplayer.com.br/5292438-Sistema-tipico-de-ar-condicionado-do-tipo-agua-gelada.htm


34 
 

 

homem precisa liberar calor em quantidade suficiente para que sua temperatura 

interna mantenha-se aproximadamente em 37°C – homeotermia. A temperatura 

média de um humano está localizada na faixa entre os 36,7°C e 37C quando em 

repouso, podendo variar quando requisitado mais intensamente através de 

exercícios ou exposto a temperaturas elevadas (FROTA, 2001). 

Quando, sem esforços, houver troca de calor entre o ambiente e o homem, 

pode-se afirmar que há sensação de conforto térmico para o indivíduo e que seu 

desempenho laboral, deste ponto de vista, será o melhor. No caso onde as 

condições térmicas causam desconforto, seja por temperaturas mais baixas ou 

elevadas do que as de conforto, e o corpo perca mais ou menos calor que o exigido 

para a homeotermia, observaremos uma queda na produtividade. Sob condições 

excepcionalmente rigorosas de temperatura, o corpo humano poderá sofrer um dano 

à saúde ou perda total da capacidade de trabalho (MAGALHÃES et al., 2001). 

2.4.1 Variáveis Humanas 

a)  Metabolismo 

O metabolismo do Indivíduo que se caracteriza pela reação química 

produzida no corpo para manter a uma temperatura estável de 36.7º C e para 

compensar a sua permanente perda de calor para o meio que o circunda.  

Através do metabolismo, o organismo adquire energia a partir de elementos 

combustíveis orgânicos. Quanto maior a atividade muscular maior a quantidade 

energia liberada e o metabolismo. 

A unidade utilizada para descrever a energia produzida por unidade de área 

corpórea de uma pessoa em repouso é o MET (1 MET = 58W/m²). 

b) Vestimenta Utilizada.  

A geração de calor através do metabolismo e a necessidade da utilização de 

roupas adequadas a esta produção dependem do volume das atividades 

desenvolvidas para a execução de um trabalho. Estas roupas deverão ser capazes 

de atrasar ou impedir a troca de calor entre a superfície do corpo e o ambiente. 

  



35 
 

 

c) Variáveis Ambientais  

Dependem do ambiente que envolve o corpo do indivíduo. A influência dos 

quatro parâmetros ambientais na homeotermia não é Igual, a temperatura do ar e 

temperatura média radiante tem maior relevância. 

d)  Temperatura do Ar  

Afeta a perda de calor que parte do corpo humano por convecção e por 

evaporação. A sensação de conforto térmico advém da perda de calor corporal 

através das massas de ar que se movimentam em contato com a pele e que 

consequentemente são aquecidas permitindo a perda de energia do corpo. 

O ar mais quente que circula o corpo torna-se mais leve e sobe enquanto o 

mais frio desce, proporcionando uma sensação de resfriamento do ambiente graças 

a movimentação do ar conhecida como convecção natural. A Figura 11 mostra um 

diagrama esquemático do processo de convecção. 

Figura 11 – Processo de Convecção 

  

Fonte: http://help.solidworks.com/2014/portuguese-brazilian/SolidWorks/cworks/c_Convection.htm 

2.4.2 Umidade Relativa  

Corresponde à proporção de água que o ar contém, perante a temperatura, e 

o volume máximo de umidade que poderia conter. A temperatura corpórea aumenta 

quando a umidade relativa é maior, portanto havendo um maior ou menor grau de 

evaporação no corpo humano haverá uma maior interferência na perda de calor, 

pois o corpo humano usa a evaporação do suor como o mecanismo mais importante 

para regular sua temperatura. Na proporção em que a temperatura do ambiente se 

eleva dificultando as perdas de calor por irradiação e convecção o organismo 

humano aumenta a sua eliminação por evaporação através da transpiração. 

http://help.solidworks.com/2014/portuguese-brazilian/SolidWorks/cworks/c_Convection.htm
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2.4.3 Temperatura Radiante Média  

É a temperatura média dos moveis ou objetos encontrados dentro de um 

ambiente. Está temperatura influencia tanto a troca de calor realizada através da 

radiação do corpo, como a perda de calor por condução quando em contato com 

superfícies com temperaturas abaixo da corporal.  

2.4.4 Velocidade do Ar 

Apenas o aumento da velocidade dor ar não é capaz de baixar a temperatura, 

porém, uma grande perda de calor por convecção causa a sensação de resfriamento 

corporal. Isto ocorre por conta da evaporação do suor e da consequente absorção 

do calor da pele. É importante observar que as trocas de calor entre o ar e a 

superfície corporal, quando estes estão em temperaturas diferentes, é diretamente 

proporcional à velocidade do ar (LAMBERTS, 2012). 

2.4.5 Fatores que Afetam o Conforto Térmico 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é o fórum nacional de 

normalização. A ABNT NBR 16401, intitulada “ Instalações de Ar Condicionado – 

Sistemas Centrais e Unitários”, estabelece os critérios e parâmetros de referência 

quanto ao projeto das instalações, conforto térmico e qualidade do ar interior.  

Os parâmetros de conforto térmico indicados pela ABNT objetivam 

proporcionar uma sensação de conforto térmico em pelo menos 80% dos ocupantes, 

uma vez que a sensação de conforto de pessoas submetidas ao mesmo ambiente, 

desenvolvendo a mesma atividade física e trajando o mesmo tipo de vestimenta, é 

passiva de grandes variações uma vez que está relacionada com questões 

fisiológicas e psicológicas de cada indivíduo. 

Os fatores que afetam o conforto térmico são: 

a) Temperatura ambiente (T); 

b) Velocidade do ar (V) 

c) Umidade relativa (UR) 

A Tabela 1, apresenta os parâmetros para conforto térmico em ambientes 

climatizados definidos pela ABNT. 
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Tabela 1 – Parâmetros de conforto (ABNT, 2008) 

Verão Inverno 

T (°C) UR (%) V(m/s) T (°C) UR (%) V(m/s) 

22,5 a 25,5 65% 
0,20* 

21,0 a 23,5 60% 
0,15* 

23,0 a 26,0 35% 21,5 a 24,0 30% 

* Distribuição de ar convencional 

1.5 Funções dos Sistemas de Ar Condicionado 

2.5.1 Resfriamento e Desumidificação 

Tomando como exemplo os sistemas de expansão direta, o processo de 

resfriamento e desumidificação é realizado pela passagem do ar ambiente pela 

serpentina “fria” do evaporador. A temperatura do evaporador é suficiente para 

baixar a temperatura do ar e retirar a umidade necessária para que o ambiente atinja 

a condição de conforto desejada. 

2.5.2 Aquecimento 

No inverno o condicionador de ar poderá assumir a função de aquecedor. Isto 

é possível aplicando-se o ciclo reverso que faz a troca das funções entre o 

evaporador e o condensador. No ciclo reverso a unidade condensadora passa a 

climatizar o ambiente. 

Essa funcionalidade pode estar disponível em vários tipos de condicionadores 

de ar, sendo viável sua aplicação em regiões com estações do ano bem definidas.  

2.5.3 Ventilação 

Fundamental no processo de condicionamento do ar, garantindo a circulação 

do ar dentro do ambiente condicionado e forçando a passagem do ar através da 

serpentina do evaporador, propiciando a troca de calor. Este movimento facilita a 

convecção e acelera a percepção de  conforto térmico. 

2.5.4 Filtragem do Ar 

No processo de climatização é importante retirar os particulados sólidos 

presentes no ar de retorno a fim de insuflar no ambiente um ar limpo, melhorando a 

pureza do ar do ambiente climatizado. 
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O processo de filtragem acontece antes do ar passar pela serpentina do 

evaporador. O tipo de filtro dependerá do nível de pureza desejado para cada 

ambiente. Para salas de aula a classe mínima de filtragem é F5. 

A Tabela 2 mostra as classes de filtros usadas em sistema de climatização 

para conforto. 

Tabela 2 – Classificação de filtros (EN, 2002) 

Tipos de 

filtros 
Classe 

Eficiência gravimétrica média  

(Eg %) 

Eficiência média para partículas de 

0,4µm 

(Ef%) 

Grossos 

G1 50 ≤ Eg < 65 --- 

G2 65 ≤ Eg <  80 --- 

G3 80 ≤ Eg < 90 --- 

G4 90≤ Eg --- 

Finos 

F5 --- 40 ≤ Ef < 60 

F6 --- 60 ≤ Ef < 80 

F7 --- 80 ≤ Ef < 90 

F8 --- 90 ≤ Ef < 95 

F9 --- 95  Ef 

2.6 Eficiência Energética 

Define-se eficiência energética como a relação entre a quantidade de energia 

final utilizada e a quantidade de um bem produzido ou serviço realizado. 

Quando se investe em sistemas eficientes, se busca ter a melhor relação 

custo/benefício, garantindo qualidade, desempenho, confiabilidade e eficiência 

energética. Esta eficiência poderá advir de ações como modernizar equipamentos 

ou aperfeiçoar processos com objetivo de redução do consumo energético e deverá 

ser otimizada desde a geração até o aproveitamento energético feito pelo usuário 

final.  

Apagar a luz, desligar o ar condicionado ao sair de um ambiente, tomar banho 

de chuveiro em uma temperatura branda são atitudes racionais fáceis de serem 

realizadas, porém, estas ações deverão ser incrementadas com utilização de novas 
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tecnologias e processos que tragam a redução de consumo através da eficiência 

energética (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2004). 

De acordo com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(PROCEL), chega a 40 milhões de kW, ou a US$ 2,8 bilhões por ano, o índice 

nacional de desperdício e as perdas. No Brasil há uma grande demanda reprimida 

de energia. Contudo, os índices nacionais de perda e desperdício de eletricidade 

são igualmente elevados.  

A maior parte deste desperdício, 22 milhões de kW, é promovido pelos 

consumidores residenciais, comerciais e industriais e os outros  18 milhões de kW 

restantes por perdas técnicas inerentes a transmissão e problemas na distribuição 

executada pelas concessionárias de energia (EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA, 2014a; INEE, 2015). 

Um dos caminhos para a diminuição destas perdas é a substituição de 

antigos equipamentos (máquinas, motores, luminárias e sistemas de refrigeração) 

que, via de regra, possuem antigas tecnologias, por novos equipamentos que gerem 

menor impacto ambiental, maior eficiência energética, e menor custo financeiro. 

Contudo, para se atingir o conceito pleno de eficiência energética, além de se fazer 

uso de equipamentos e sistemas eficientes, deve-se observar a manutenção da 

condição de produtividade, conforto e segurança dos usuários. 

A transformação e a utilização são as duas principais fases onde ocorrem as 

perdas energéticas. Na transformação haverá uma perda intrínseca ao sistema, pois 

está perda é inevitável por questões físicas. As diversas formas de obtenção de 

energia são responsáveis, em boa parte, por grande impacto ambiental como, por 

exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte, construída na bacia do Rio Xingu, ao 

norte do Pará e as usinas Pau Ferro e Termomanaus, localizadas no município de 

Igarassu, no Grande Recife. Ambas estão dando causa a sérios impactos 

ambientais, a primeira, ainda não inaugurada, está promovendo desmatamento da 

Amazônia e a segunda um forte ruído derivado dos motores das turbinas, que 

ultrapassava o limite estabelecido pela lei.  

Na fase de utilização é onde encontramos de forma mais contundente a ideia 

de racionalização de energia elétrica, atrelada à eficiência energética. Isto acontece 
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porque é na “ponta” da cadeia que vai da geração a distribuição, onde existe a 

possibilidade de intervenção dos consumidores. Através da seleção dos seus 

equipamentos, melhoria dos procedimentos e adequações nas instalações, o cliente 

poderá implantar medidas de combate ao desperdício mantendo o conforto e 

produtividade, sejam eles consumidores industriais, comerciais, de serviço ou 

domésticos (PLANETASUSTENTAVEL.ABRIL.COM.BR; GREENPEACE, 2012; 

EBRAHIM, 2015). 

2.6.1 Eficiência Energética dos Condicionadores de Ar 

A arquitetura dos prédios residenciais e comerciais, associada a elevada 

densidade das construções civis, com números e altos prédios, impossibilitam o uso 

da ventilação natural, o que tem feito com que os condicionadores de ar sejam cada 

vez mais imprescindíveis para gerar conforto térmico nesses ambientes. Segundo 

dados da EPE, foi verificado um crescimento relevante do uso de ar condicionado 

nos setores residenciais e comerciais, principalmente na época de verão, conforme 

Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Consumo de Eletricidade (GWh) no Brasil Durante o Verão 

 

Fonte: www.epe.gov.br 

De acordo com dados da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 

condicionado, Ventilação e Aquecimento), conforme Gráfico 2, a partir de 2010 

houve uma grande aumento nas vendas de equipamentos do tipo janela e Split, 

comumente utilizados em residências, salas de aula  e  escritórios comerciais 

(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014b). 
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Gráfico 2 - Vendas de Equipamentos do Tipo ACJ e Split 

 

Fonte: Fonte: www.epe.gov.br 

Existe uma previsão que haverá um consumo de energia elétrica, por esse 

tipo de equipamento de 4.684 GWh nos meses de verão, que segundo estimativas 

representa atualmente, em média, ao consumo mensal do estado de Minas Gerais.  

Para minimizar os impactos da crescente demanda, é necessário que o Brasil 

priorize o aumento da eficiência energética dos condicionadores de ar, como 

também investir na automação dos sistemas de climatização. Desde 2001 o Brasil 

possui mecanismos legais para direcionar a política nacional de conservação e uso 

racional de energia. Houve uma evolução em 2007 com a aprovação de uma 

regulamentação específica de condicionadores de ar, estabelecendo níveis mínimos 

de coeficiente de eficiência energética, que é dado pela razão entre a capacidade 

total de refrigeração (expressa em Watts) e a potência elétrica demandada 

(expressa em Watts). Existe atualmente uma nova regulamentação, publicada em 

2011, elevando os coeficientes de eficiência energética. Porém, o nível mínimo 

estabelecido na regulamentação brasileira ainda fica aquém, quando comparado ao 

praticado em outros países.  

A outra questão é quanto o obsoletismo dos condicionadores de ar instalados 

no Brasil, com base em dados da Abrava, se todos os equipamentos de ar 

condicionado com tecnologia defasada fossem substituídos por equipamentos de 
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tecnologia mais avançada, o país poderia diminuir a demanda de energia elétrica em 

cerca de 3.600 MWh. 

2.6.2 Edificações Comerciais Eficientes 

Diante da crise energética já enfrentada na última década e o agravamento da 

situação energética nacional por conta do esvaziamento dos reservatórios 

hidráulicos o que consequentemente, vai elevar ainda mais os custos com a 

tarifação da energia elétrica no Brasil, os projetistas e arquitetos estão buscando 

estratégias e soluções para o uso racional da energia elétrica sem prejudicar o 

conforto térmico, lumínico e acústico: 

a) Uso de um Sistema Integrado de Automação Predial: 

 Gestão de água,  

 Sistema iluminação,  

 Sistema de combate a incêndio 

  Sistema de segurança predial. 

b) Materiais isolantes térmicos para que não se perca calor no inverno e 

não se ganhe no verão; 

c) Vidros com alta emissividade que diminui a irradiação solar, com filtros 

de raios infravermelhos e ultravioleta, permitindo a passagem da 

luminosidade para o ambiente; 

d) Conciliar a iluminação natural durante o dia com luminárias mais perto 

dos pontos de iluminação com medidores de luminosidades (luxímetro); 

e) Monitoramento do consumo e qualidade da energia elétrica; 

f) Uso intensivo de conversores de frequência com funções especialmente 

desenvolvidas para sistemas de ventilação e ar condicionado; 

g) Controle da temperatura e umidade dos ambientes; 

h) Escolha da temperatura de conforto mais elevada. 
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2.6.3 Ambientes Inteligentes 

São ambientes interativos criados através de tecnologia da informação que 

trazem a computação para o mundo físico através de sistemas embarcados. 

Segundo (STEVENTON; WRIGHT, 2010), os "ambientes inteligentes são ambientes 

nos quais a computação é usada para imperceptivelmente melhorar as atividades 

comuns. Uma das forças motrizes do interesse emergente nos ambientes altamente 

interativos é tornar os computadores não apenas verdadeiramente amigáveis ao 

usuário, mas sim essencialmente invisíveis para ele" (STEVENTON; WRIGHT, 

2010). 

De acordo com (FORESTI, 2005) os ambientes inteligentes são um dos 

principais propulsores de desenvolvimento tecnológico voltado para os sistemas de 

controle. Estes controles deverão estar disponíveis para qualquer usuário e buscar a 

precisão nos acionamentos. A interação automática, a qualquer momento, entre os 

usuários e as máquinas que compõem o ambiente automatizado é uma condição 

sem a qual não poderíamos chamar o ambiente de inteligente. É importante 

observar que o reconhecimento da presença dos usuários para o oferecimento de 

serviços de forma natural e em tempo real são algumas das capacidades 

necessárias para caracterizar um ambiente inteligente (GUERRA, 2012). 

É uma plataforma de prototipagem eletrônica de placa única que permite a 

automação de projetos eletrônicos, robóticos e o desenvolvimento de controle de 

sistemas interativos, de baixo custo. O Arduino foi criado no Ivrea Interaction Design 

Institute Itália com intenção de facilitar o aprendizado nas escolas através de 

projetos escolares de baixo custo. Este pode ser utilizado por professores e alunos 

para construir instrumentos científicos ou para começar a trabalhar com 

programação e robótica. Com esta placa é possível sentir e controlar mais o mundo 

através do recebimento e envio de informações para outros sistemas eletrônicos que 

captam dados de sensores de umidade, movimento, temperatura, luminosidade, 

entre outros. O software Arduino é publicado como ferramentas de código aberto e 

pode ser baixado sem custos (ARDUINO, 2015) 
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2.8 Trabalhos Correlatos 

O gerenciamento de energia elétrica e o desenvolvimento de medidas que 

otimizem o consumo de energia elétrica no Brasil ainda é muito recente. As crises 

energética dos últimos anos e o alto custo na tarifação de energia elétrica, associado 

à crescente conscientização das questões ambientais vem contribuindo para uma 

crescente tomada de ações e desenvolvimento tecnológico, seja na fabricação de 

equipamentos mais eficientes, seja no desenvolvimento de hardware e software para 

monitoramento e gerenciamento de ambientes.  

Para definir diretrizes para o uso eficiente da energia, foi criado em 1992 o 

Instituto Nacional de Eficiência Energética - INEE, uma organização não 

governamental e sem fins lucrativos, a qual busca promover a transformação e o uso 

eficiente de todas as formas de energia. Além dessa, a Associação Brasileira das 

Empresas de Serviços de Conservação de Energia - ABESCO, uma entidade civil, 

sem fins lucrativos, criada em 1997, desenvolve ações para fomentar o mercado de 

eficiência energética. Há diversas ações de eficiência energética adotadas pelo 

governo e por iniciativas privadas que vem incentivando estudos e investimentos 

voltados para o uso racional de energia elétrica.  

Os processos de gerenciamento dos edifícios quanto ao consumo de energia, 

foram facilitados com a difusão da informática e da eletrônica, pois tornaram as 

ações mais simples com o uso de programas de computadores e sistemas sem fio. 

Atualmente, é possível fazer o acompanhamento do consumo, obter indicadores 

para reduzir as perdas, implementar  diversas formas de automação e 

gerenciamento dos processos de maneira integrada a partir de um terminal de 

computador. 

Nos anos 80 começaram a surgir no Brasil lâmpadas econômicas, inversores 

de frequência, placas eletrônicas e sensores eletrônicos que deram ao mercado de 

instalações elétricas a chance de monitorar e otimizar o uso de seus equipamentos 

elétricos e reduzindo consumo de energia. 

A maioria dos trabalhos relacionados a implantação de sistemas para 

monitoramento do consumo de energia em um edifício comercial está associado 

com a aplicação de sensores para aquisição de dados, dispositivos eletrônicos, 
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plataformas eletrônicas e desenvolvimento de softwares dedicados, para 

tratamentos dos dados, controle e monitoramento remota do sistema de interesse. 

Atualmente existe no Brasil diversos dispositivos e sistemas de 

gerenciamento disponíveis no mercado, cujo os custo de implantação e manutenção 

ainda são relativamente elevado, principalmente se tratando de pequenos prédios 

comerciais, públicos ou privados. 

Geralmente esses sistemas utilizam equipamento para medição e 

comunicação com um servidor de banco de dados, via internet ou intranet, onde os 

dados são armazenados, processados e disponibilizados. Contudo, em muitos 

casos, o gestor do edifício necessita de um profissional especializado em Tecnologia 

da Informação (TI) ou então terceirizar um serviço, principalmente para manutenção 

do dispositivo de captura e software.  

Os sistemas de controle variam de acordo com o fabricante e com a 

necessidade de cada aplicação. Vários fabricantes possuem sistemas de controle, 

disponibilizando versões locais, versões que disponibiliza os dados via Web e 

versões móveis que são disponibilizadas para o usuário final através de seu 

aparelho de celular. 

Dos diversos dispositivos de controle e gerenciamento disponibilizados 

atualmente no mercado nacional, o SITRAD do fabricante Full Gauge é o que mais 

se aproxima do modelo proposto neste trabalho. O SITRAD avalia, controla e 

armazena dados de temperatura, umidade, tempo, pressão e permite alteração dos 

parâmetros de controle dos instrumentos, tais como limites máximo e mínimo de 

temperatura, tempo de processo. Contudo, como a maioria dos fabricantes, amarra 

a utilização do software com a aquisição do hardware. Até o momento não se 

conhece um Software Livre que gerencie e execute as funcionalidades citadas. 

O controle proposto nesse trabalho traz como principais diferenças as 

seguintes características: 

 

 

1) Baixo custo;  
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2) O próprio hardware salva os dados aquisitados, através de um cartão 

de memória, sem que haja necessidade de estar conectado a um 

computador. 

3) Foi desenvolvido um software livre para captura e tratamento dos 

dados necessários para definição dos ajustes a serem implantados; 

4) O hardware para captura de dados e o de controle é de simples 

instalação e utilização.  

5) Associa um sensor de presença para garantir que as unidades de 

climatização só entrem em operação quando da permanência de 

usuários no ambiente. 

6) A função liga – desliga dos equipamentos fica automatizada e 

associada a presença e ausência de pessoas no ambiente. 

7)  Permite estender a regra de permanência para outros equipamentos 

elétricos presentes no local, que para o caso do ambiente de estudo 

seriam os projetores, computadores, iluminação e equipamentos de 

áudio; 

8) O controle de temperatura pode ser feito tanto por termostato externo 

como pelo sensor do ARDUINO; 
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Capítulo 3 
 

 

Estudo Proposto 

 

 

 

Este capítulo descreve o estudo proposto, detalhando cada fase de desenvolvimento, como 

também, apresenta o sistema de captura necessário para análise do comportamento das 

unidades de climatização em estudo e o sistema de controle, desenvolvidos no âmbito do 

projeto.  
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3. Estudo Proposto 

Neste capítulo é demonstrada a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

do estudo proposto. A problemática encontrada, quanto ao desperdício de energia 

elétrica, é qualificada e são apontadas as soluções encontradas para mitigá-los. 

As unidades de climatização, objeto desse estudo, são do tipo Split e, no 

cenário atual, funcionam com o padrão de fábrica, conforme abordado no item 2.3.2. 

A operação dessas unidades através do controle remoto disponibilizado pelo 

fabricante permite falhas dos usuários. Ajustes muito baixos de temperatura e o 

esquecimento de desligar os Splits da sala de aula, ao fim de cada atividade 

deverão representar os erros mais comuns. 

Desta forma foi necessário primeiramente monitorar e registrar grandezas que 

descrevessem o modo de funcionamento desses condicionadores de ar, quando 

operado pelos usuários, a fim de mapear e quantificar os possíveis erros. A partir da 

análise desses dados é possível o desenvolvimento de um sistema de controle que 

torne a operação dos Splits mais eficiente, automatizada, com parâmetros de 

temperatura e tempo de funcionamento pré-definidos e ajustado pelo técnico 

responsável pelo sistema de climatização do CIn-UFPE.  

As etapas de desenvolvimento foram divididas em três fases, conforme 

apresentado a seguir: 

 Fase 1 

Nesta fase foram realizadas as seguintes etapas: 

i. Escolha de uma das salas de aula do CIn-UFPE para que fossem 

feitos os testes e aplicação do sistema de controle proposto; 

ii. Modificação nas placas de controle existentes nas duas máquinas em 

operação na sala de aula teste, para que funcionassem de maneira 

unificada a partir de um único controle remoto; 

iii. Desenvolvimento do software e hardware do sistema de captura para 

registro dos dados referente ao Modo de Operação dos Splits quando 

controlados pelos usuários (Modo de Operação 1); 
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iv. Teste em bancada do hardware do sistema de captura; 

v. Instalação do sistema de captura, já encapsulado, em um dos Splits da 

sala de aula teste. 

vi. Captura e análise dos dados registrados no Modo de Operação 1. 

vii. Definição dos parâmetros de temperatura e de tempo de 

funcionamento a serem ajustados no sistema de controle proposto. 

 

 Fase 2 

A segunda fase foram realizadas as seguintes etapas de desenvolvimento: 

viii. Desenvolvimento de um software e de um hardware para sistema de 

controle proposto, o qual objetiva a operação otimizada dos Splits, 

buscando a redução do consumo de energia elétrica (Modo de 

Operação 2); 

ix. Montagem e encapsulamento do hardware do sistema de controle; 

x. Testes do sistema de controle; 

xi. Instalação do sistema de controle, em um dos Splits da sala de aula 

teste; 

xii. Ajuste do Modo de Operação dos Splits a partir dos parâmetros 

definidos na fase 1 - etapa VII; 

xiii. Captura dos dados registrados no Modo de Operação 2. 

 

 Fase 3 

xiv. Análise dos dados registrados no Modo de Operação 2; 

xv. Comparação dos resultados obtidos nas fases 1 e 2; 

xvi. Avaliação da redução do consumo de energia e dos ganhos 

conseguidos com a implantação do sistema de controle proposto. 
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3.1 Cenário Atual  

O cenário atual é a base de referência do estudo proposto. Para realização 

deste estudo o espaço físico utilizado foi uma das salas de aula do CIn-UFPE, com 

42m2, que é refrigerada por um sistema de climatização, composto por dois 

condicionadores de ar do tipo Split. 

Os dois Splits, cerne do nosso estudo, são do mesmo modelo e têm as 

instalações elétricas feitas individualmente o que permite independência operativa 

em caso de pane elétrica. Ambos compartilham o mesmo controle remoto. Esta 

medida foi adotada pelo corpo técnico de manutenção do CIn-UFPE, como forma de 

manter um controle reserva, para ser utilizado no caso de dano ou perda ao que 

está em uso. 

Apesar da sala de aula conter apenas um controle remoto para controle e 

acionamento de ambos os Splits, estes são operados individualmente pelo usuário e 

são ligados um por vez. A individualização do comando operacional também está 

presente no ajuste de temperatura que deverá ser ajustado no momento em que o 

equipamento é ligado.  

Cada usuário responsável por uma determinada atividade na sala de aula, 

liga e ajusta a temperatura de conforto de acordo com sua sensação de conforto 

nesse momento, ou seja, se essa sensação for de calor, o usuário tende a ajustar o 

termostato para temperaturas muito baixas. 

3.1.1 Problemáticas 

No cenário atual, temos o controle da operação do condicionador de ar 

realizado pelo usuário através do controle remoto, o que possibilita erros 

involuntários como falha no ajuste de temperatura e desatenção no momento de 

desligar a máquina. Qualquer que seja o motivo ou erro operacional o fato é que ele 

quase sempre repercute no aumento do consumo de energia elétrica. 

Há duas possibilidades de erros operacionais que são objetos de análise 

deste estudo: 

A primeira está ligada ao esquecimento e ocorre no momento em que os 

usuários não desligam o equipamento ao final das atividades. Com isso, há grande 
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desperdício de energia elétrica, pois sempre que este erro acontece o Split 

permanece ligado até que o próximo usuário da sala o desligue. Quando este erro 

acontece na última atividade do dia, o Split permanece ligado durante todo o 

intervalo de tempo que vai até a próxima atividade do dia seguinte, caso seja um dia 

útil. Sendo ainda observado, o funcionamento dos Splits durante todo um feriado ou 

final de semana, onde não há ocorrência de atividades no ambiente em questão. 

A segunda consiste no erro de ajuste da temperatura. Este ocorre quando o 

usuário ajusta a temperatura para níveis abaixo do padrão de conforto térmico 

definido pela ABNT e consequentemente faz com que a unidade condensadora 

permaneça ligada por um tempo longo para conseguir atingir a temperatura 

ajustada. Neste caso, é apenas em decorrência do desconforto gerado pelo frio 

excessivo que o usuário reajusta a temperatura para dentro do padrão de conforto 

normatizado. Este erro também traz como consequência aumento desnecessário no 

consumo de energia elétrica.  

Ajustar a temperatura para níveis acima do padrão de conforto também 

caracteriza um erro de ajuste de temperatura. Neste caso, no entanto, há 

desconforto térmico, pois a temperatura do ambiente ficará elevada. O evaporador 

permanecerá ligado, mas sem cumprir uma de suas funções que é a de auxiliar na 

troca de calor para resfriamento do ambiente. Como no caso anterior, em  

decorrência do desconforto gerado pelo calor, o usuário reajusta a temperatura para 

dentro do padrão de conforto normatizado. Contudo, esse erro não caracteriza o 

aumento do consumo de energia. 

3.2 Descrição da Fase 1  

Esta fase é caracterizada pelo monitoramento, coleta, tratamento e análise de 

dados do Modo de Operação 1, como também definição dos parâmetros a serem 

ajustados no sistema de controle desenvolvido na fase 2. 

3.2.1 Monitoramento 

Acompanhar o decurso de operação dos Splits e observar os possíveis erros 

operacionais sinalizados por este, podem dar indicação que algo não está 

funcionando bem. O monitoramento, nesta fase, indica através da análise da 
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temperatura, tempo e horários de funcionamento, erros operacionais vinculados aos 

usuários quando da utilização dos condicionadores de ar. 

3.2.2 Coleta  

Para verificar os possíveis erros operacionais vinculados aos usuários quando 

da utilização dos Splits, é necessário registrar informações que definam o padrão do 

Modo de Operação das unidades de climatização. Para isso, foi desenvolvido um 

sistema de captura de dados que registra e salva em um cartão de memória os 

dados que descrevem o funcionamento do sistema de climatização em cada uma 

das fases de monitoramento.  

Estes registros devem informar com precisão as datas de coletas, os horários 

de parada e partida das unidades evaporadoras e condensadoras e a temperatura 

do ar de retorno no momento em que são registradas tais informações. 

Os dados necessários para realizar o estudo proposto são: 

 Dia da semana: Auxilia a análise de comportamento dos usuários de acordo 

com o dia da semana e complementa o parâmetro data; 

 Data: Informação do dia, mês e ano do ciclo de ventilação e refrigeração 

monitorados; 

 Início da operação: Hora, minuto e segundo em que a unidade monitorada 

liga. Este dado é usado pelo sistema de captura no cálculo do tempo de 

funcionamento das unidades condensadoras e das unidades evaporadoras; 

 Fim da operação: Hora, minuto e segundo em que a unidade monitorada 

desliga. Este dado é usado pelo sistema de captura no cálculo do tempo de 

funcionamento das unidades condensadoras e das unidades evaporadoras; 

 Tempo de funcionamento: Dia, hora, minuto e segundo do tempo de 

funcionamento das unidades condensadoras (ciclo de resfriamento) e das 

unidades evaporadoras(ciclo de resfriamento + ciclo de ventilação); 

 Temperatura inicial: Temperatura no início dos ciclos de ventilação e 

refrigeração.  
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 Temperatura final: Temperatura no fim dos ciclos de ventilação e 

refrigeração.  

A partir desses registros é possível calcular o tempo de funcionamento das 

unidades evaporadoras e das unidades condensadoras, o número de ciclos, 

identificar o funcionamento do equipamento fora do horário de expediente e as 

temperaturas de operação ajustadas pelo usuário.  

O formato em que os dados referentes ao comportamento das unidades 
condensadoras são registrados pelo sistema de captura e são mostrados na Figura 
12 –. 

Figura 12 – Registro da Operação das Unidades Condensadoras 

Fonte: Próprio autor 

Os registros são descarregados em um computador e são convertidos 

planilha eletrônica, a fim de possibilitar o tratamento dos dados, a execução de 

cálculos e assim, uma melhor análise das informações coletadas, conforme 

mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Registro da operação das unidades condensadoras convertido em planilha 

 

Fonte: Próprio autor 

Da mesma forma, são capturados os dados referentes ao comportamento das 

unidades evaporadoras, cujo exemplo está mostrado na Figura 13 -.  

DIA DATA
INÍCIO DE 

OPERAÇAÕ

FIM DA 

OPERAÇÃO

TEMPO DE 

FUNC.

TEMPO 

DIA

TEMPO 

HORA

TEMPO 

MINUTO

TEMPO 

SEGUNDO

TEMPO 

TOTAL 

SEGUNDO

TEMP. 

INICIAL

TEMP. 

FINAL

 TERÇA 26.05.2015 18:18:37 18:31:21 0:0:12:56 0 0 12 56 776 26,55 22,13

 TERÇA 26.05.2015 18:34:44 18:39:21 0:0:4:42 0 0 4 42 282 24,19 22,19

 TERÇA 26.05.2015 18:43:27 18:47:17 0:0:3:54 0 0 3 54 234 24,15 22,19

 TERÇA 26.05.2015 18:51:45 18:55:34 0:0:3:53 0 0 3 53 233 24,18 22,15

 TERÇA 26.05.2015 19:00:25 19:03:54 0:0:3:33 0 0 3 33 213 24,12 22,12

Dia Inicial: Tuesday, 26.05.2015 | Tempo Ligado: 0:0:12:56 | Horario Inicial: 18:18:37 | 

Temperatura Inicial: 26.55 C 18:18:37 | Horario Final: 18:31:21 | Temperatura: 22.13 C 

Dia Inicial: Tuesday, 26.05.2015 | Tempo Ligado: 0:0:4:42 | Horario Inicial: 18:34:44 | 

Temperatura Inicial: 24.19 C 18:34:44 | Horario Final: 18:39:21 | Temperatura: 22.19 C 

Dia Inicial: Tuesday, 26.05.2015 | Tempo Ligado: 0:0:3:54 | Horario Inicial: 18:43:27 | 

Temperatura Inicial: 24.15 C 18:43:27 | Horario Final: 18:47:17 | Temperatura: 22.19 C 

Dia Inicial: Tuesday, 26.05.2015 | Tempo Ligado: 0:0:3:53 | Horario Inicial: 18:51:45 | 

Temperatura Inicial: 24.18 C 18:51:45 | Horario Final: 18:55:34 | Temperatura: 22.15 C 
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Figura 13 - Registro da Operação das Unidades Evaporadoras 

 

Fonte: Próprio autor 

Esses registros também são convertidos em uma planilha eletrônica, 

conforme mostrado na Tabela 4, a fim de possibilitar o tratamento dos dados, a 

execução de cálculos e assim, uma melhor análise das informações coletadas. 

Tabela 4 – Registro da operação das unidades evaporadoras convertido em planilha 

 

É importante observar que as informações referentes a unidade evaporadora 

são as mesmas capturadas pela unidade condensadora, porém verifica-se que o 

número de ciclos da primeira e bem menor que o do segunda. Esta diferença existe 

em decorrência da função de cada unidade. A unidade evaporadora tem como sua 

principal função fazer circular o ar dentro do ambiente a ser climatizado e, portanto, 

permanecerá ligada durante todo tempo de permanência do usuário no ambiente 

desde que não seja desligada pelo próprio usuário. Já a unidade condensadora tem 

como função, compartilhada com evaporador, a de refrigerar o ambiente até a 

temperatura ajustada pelo usuário. E desta forma sempre que o ambiente ficar com 

a temperatura acima do intervalo ajustado, o condensador liga para resfriar e volta a 

desligar quando a temperatura ficar abaixo do intervalo. É desta forma, que o 

condensador trabalha com elevado número de ciclos de máquina (liga-desliga). 

A unidade evaporadora tem seus dados capturados através de sistema 

embarcado que recebe um sinal através de uma porta digital do arduino. Este sinal é 

enviado, de forma indireta, no momento em que o ventilador é energizado e 

desenergizado, momento este que é registrado o horário de início e fim do ciclo de 

ventilação. Os dados de temperatura também são salvos nestes dois momentos. O 

dia e a data tem a marcação efetuada apenas no início do ciclo. 

DIA DATA
INÍCIO DE 

OPERAÇAÕ

FIM DA 

OPERAÇÃO

TEMPO 

DE FUNC.

TEMPO 

DIA

TEMPO 

HORA

TEMPO 

MINUTO

TEMPO 

SEGUNDO

TEMPO 

TOTAL 

SEGUNDO

TEMP. 

INICIAL

TEMP. 

FINAL

 TERÇA  26.05.2015 18:18:36 07:40:55 0:13:34:22 0 13 34 22 48862 26,55 23,58

Dia Inicial: Tuesday, 26.05.2015 | Tempo Ligado: 0:13:34:22 | Horario Inicial: 

18:18:36 | Temperatura Inicial: 26.55 C  | Horario Final: 07:40:55 | Temperatura 

Final: 23.58 C 



55 
 

 

Da mesma forma que a unidade evaporadora, a unidade condensadora 

também tem seus dados registrados através do mesmo sistema de captura 

desenvolvido. O comando elétrico de acionamento do compressor manda 

indiretamente um sinal digital que é identificado pelo sistema. A captura dos dados 

segue a mesma lógica aplicada a unidade evaporadora. 

Um sensor de temperatura, que se encontra instalado em uma das unidades 

evaporadoras faz a leitura da temperatura de retorno do ar e envia a informação ao 

sistema captura que relaciona essa temperatura ao momento de acionamento ou 

desligamento das unidades. Todos esses dados ficam salvos em um cartão de 

memória. 

3.2.3 Análise dos Dados  

Transformar as informações geradas pelo Split em um conjunto de dados com 

o objetivo de poder verificá-los melhor através de um computador, envolve o 

processamento e a aquisição de dados para a obtenção das informações desejadas.  

A análise dos valores obtidos permite inferir sobre o comportamento dos 

usuários e identificar problemas associados. As conclusões obtidas a partir dessa 

análise são de fundamental importância para definir os parâmetros de operação 

necessários para ajuste do sistema de controle instalado na segunda fase.  

Com esse objetivo, a partir dos parâmetros registrados foram calculados e 

analisados os seguintes dados: 

a) Média da Temperatura Inicial; 

b) Média da Temperatura Final; 

c) Moda da Temperatura Inicial; 

d)   Moda da Temperatura Final; 

e)   Percentual dos valores de temperatura fora e dentro do intervalo de conforto 

térmico estabelecido pela ABNT; 

f) Relação entre o tempo de funcionamento da unidade condensadora e a 

temperatura Inicial. 

g) Nº de ciclos/hora; 
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h) Média do Intervalo de Parada da Unidade Condensadora; 

i)   Média do Tempo de Funcionamento do Ciclo Refrigerar. 

Através das informações geradas na primeira fase, observa-se um indicativo 

dos erros operacionais que até então eram apenas especulados e estavam no 

âmbito do conhecimento empírico dos técnicos do centro de informática, mas que 

não havia sido comprovado através do registro de dados e da análise das 

informações contidas nestes. 

3.3 Descrição da Fase 2  

A segunda fase consiste no desenvolvimento e instalação de um sistema de 

controle que objetiva a redução do consumo de energia elétrica através de uma 

operação automatizada e  independente do usuário. 

3.3.1 Sistema de Controle 

Este sistema de controle é parametrizado a partir da análise e inferência dos 

dados coletados na fase um. Essa parametrização procura atender às necessidades 

dos usuários sem infringir as faixas de temperatura de conforto térmico admitidas por 

norma. Além disso, identifica a presença de pessoas, evitando o funcionamento dos 

Splits quando não houver atividade na sala de aula. Controla automaticamente os 

instantes de partida e parada das unidades condensadoras e evaporadoras, 

controlando consequentemente, a temperatura do ambiente.  

A partir da instalação do sistema de controle em uma das unidades 

evaporadoras e com a parametrização proposta, espera-se que os dois erros 

operacionais mais relevantes, verificados no Modo de Operação 1 sejam eliminados, 

uma vez que este controle impede que a temperatura do ar de retorno saia do 

intervalo de conforto térmico definido pela ABNT e que seja possível funcionamento 

dos Splits enquanto o ambiente estiver desocupado.  

3.3.2 Dados Coletados 

Na fase 2 é coletado o mesmo conjunto de parâmetros da fase 1, através do 

mesmo sistema de captura, a fim de registrar os dados do segundo Modo de 

Operação. 
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3.4 Descrição da Fase 3  

Esta fase é caracterizada pela análise dos dados coletados no Modo de 

Operação 2 e definição dos ganhos alcançados pela aplicação do sistema de 

controle proposto nesse estudo. Essa verificação toma como base a comparação do 

desempenho das unidades de climatização nos dois modos de operação 

observados, a partir dos dados coletados nas fases 1 e 2. 

3.4.1 Análise dos Dados Coletados 

As análises dos dados coletados na segunda fase permitem verificar as 

alterações geradas no comportamento do Split em função do novo controle 

operacional.  

Apesar de se ter os mesmos tipos de dados, apresentados no item 3.2.2, que 

são fontes de observação do comportamento dos Splits no Modo de Operação 1, o 

comportamento destes, revelado pelos dados capturados na segunda fase, deverá 

ser diferente. Isto ocorrerá em função da alteração do funcionamento da máquina 

em relação ao padrão de fábrica, visto que é aplicado um ajuste fixo de temperatura 

e adição de sensores de presença.  

A partir dos parâmetros registrados na fase 2, foram calculados e avaliados 

os mesmos tipos de dados utilizados para análise no Modo de Operação 1, 

conforme descrito no item 3.2.3. As conclusões e os ganhos obtidos são verificados 

a partir da análise comparativa entre os dois modos de operação dos Splits, 

apresentados nesse estudo.  

O parâmetro utilizado para demonstrar a redução do consumo de energia 

elétrica pelo sistema de climatização, objeto desse estudo, é o tempo total que a 

unidade condensadora fica ligada durante a operação do Split. Espera-se uma 

redução do tempo de funcionamento da unidade condensadora no Modo de 

Operação 2, devido a implantação do sistema de controle proposto, uma vez que 

compressor presente na unidade condensadora é o responsável pela maior parte do 

consumo de energia elétrica pelo sistema de climatização.  



58 
 

 

3.5 Conclusão  

Com os dados capturados pelo sistema a partir de um dispositivo embarcado, 

pode-se utilizar as informações obtidas para extrair conhecimento. A partir deste 

conhecimento, sobre dados do funcionamento das unidades evaporadora e 

condensadora, revelam-se erros operacionais. Com isso sabe-se, por exemplo, se a 

máquina está ficando ligada fora do horário de expediente. É possível ainda verificar 

erros no ajuste de temperatura. 

A solução encontrada para mitigar esses erros, usa parâmetros de 

temperatura extraídos da análise das informações obtidas na primeira fase e 

sensores de movimento para evitar que a máquina funcione fora do horário de 

ocupação do ambiente. 

No capítulo seguinte, são apresentados os resultados obtidos nas fase um, 

dois e três. Através de Gráficos, ficarão evidentes os erros operacionais verificados 

no Modo de Operação 1 e a eliminação dos mesmos no Modo de Operação 2. Será 

demonstrado os ganhos obtidos com implantação do sistema de controle. A 

implementação física e lógica do sistema também são apresentados no próximo 

capítulo.  
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Capítulo 4 
 

 

Aplicação Prática 

 

 

Este capítulo descreve como foi feita a montagem das plataformas do hardware e software e 

as etapas de implantação dos sistemas de captura e controle utilizados nesse trabalho. 

Explica como é realizada a comunicação entre os componentes e as regras de contexto 

utilizadas pelo controle. Serão apresentados os resultados obtidos de um caso prático, a 

partir da medição do comportamento da temperatura e do tempo de funcionamento das 

unidades de climatização de uma sala de aula utilizada por múltiplos usuários, onde será 

comparado os resultados obtidos antes e depois da implementação do sistema de 

monitoramento proposto. 
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4. Aplicação Prática 

Neste capítulo é apresentado os resultados obtidos na implantação do 

sistema proposto em uma das salas de aula do CIn-UFPE, descrevendo todas as 

etapas de montagem do hardware, implementação do software, testes, coleta de 

dados e tratamento dos resultados encontrados. As conclusões são baseadas nos 

resultados coletados em dois modos de operação das unidades de climatização do 

ambiente sob análise, conforme descrito no capítulo 3: 

Modo de Operação 1: Controle de operação das unidades de climatização 

(Split) efetuado a partir da temperatura ajustada pelos usuários, através do controle 

remoto convencional; 

Modo de Operação 2: Controle de operação das unidades de climatização 

realizado pelo sistema embarcado de controle proposto, ou seja, a partir de uma 

temperatura de conforto pré-definida e com o acionamento dos Splits condicionado a 

ocupação do ambiente. 

A partir da comparação dos resultados obtidos nos dois modos de operação, 

são apresentados os ganhos conseguidos com a utilização do sistema de 

monitoramento proposto. 

4.1 Descrição do Ambiente  

A sala D218 do CIn-UFPE foi o ambiente escolhido para análise. Esta sala 

possui 42m2, com uma ocupação máxima de 50 pessoas/aula. Este ambiente é 

climatizado por dois Splits de 22.000 BTU/cada, operados por controle remoto, 

sendo permitido que o ajuste de temperatura seja feito pelo requisitante da sala.  

4.2 Características dos Splits  

Os Splits utilizados nesse estudo são do modelo Hi Wall de 22000Btu’s e 

consomem  1990W no ciclo de refrigeração e 50W no ciclo de ventilação. Ambos 

estão em perfeito estado de conservação e suas instalações obedecem aos padrões 

técnicos de instalação requeridos pela ABNT NBR 16401 e pelo fabricante. 
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Essas unidades de climatização são equipadas com um controle remoto. A 

escolha da temperatura de conforto é feita pelo usuário através desse controle, que 

manda o sinal para a placa eletrônica de comando existente na unidade 

evaporadora de cada Split. Essa placa controla o funcionamento tanto das unidades 

evaporadoras, quanto das condensadoras. 

4.2.1 Adequação dos Splits para Implantação dos Sistemas de Medição e 
Controle. 

Para atender a metodologia proposta, é necessário que os dois equipamentos 

funcionem de forma integrada dentro do ambiente.  

Na concepção de funcionamento convencional, mostrada na Figura 14, a 

partir do controle remoto (C.R.) disponível, era possível o acionamento e ajuste de 

temperatura de cada um dos Splits de maneira independente.  

Figura 14 - Esquema Ilustrativo do Modo de Operação Convencional 

 
Fonte: Próprio autor 

Contudo, o ajuste independente de cada máquina, implicaria em 

inconsistência na leitura dos dados de interesse através do sistema de captura 

desenvolvido. Desta forma, a fim de se ter uma correta leitura dos dados, foi 

necessário realizar modificações no comando elétrico dos condicionadores de ar 

para que os mesmos funcionassem como uma só máquina. Foi feita a adaptação no 

comando elétrico de acionamento da unidade evaporadora 02 (U.E.02) e unidade 

condensadora 02 (U.C.02), que passou a funcionar sob o comando da placa 

eletrônica da unidade evaporadora 01 (U.E.01). A Figura 15 mostra o esquema 

ilustrativo desse Modo de Operação. 
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Com esta adaptação, no Modo de Operação 01, os usuários da sala passam 

a ajustar os dois Splits simultaneamente, de forma que os mesmos terão o 

acionamento, desligamento e controle de temperatura unificados. 

Figura 15 - Esquema Ilustrativo do Modo de Operação 01 

 

Fonte: Próprio autor 

Para o Modo de Operação 02, as duas placas eletrônicas de comando dos 

Splits foram desativadas e deram lugar a instalação do sistema de controle 

desenvolvido, o qual será responsável pelo acionamento e Modo de Operação das 

unidades de climatização. A Figura 16 mostra o esquema ilustrativo do Modo de 

Operação 02. 

Figura 16 - Esquema Ilustrativo do Modo de Operação 02 

 

Fonte: Próprio autor 
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4.3 Montagem do Sistema de Captura  

Executada as adaptações no comando elétrico do Split, torna-se imperativa a 

definição da arquitetura, montagem do hardware e desenvolvimento do software de 

captura dos dados operacionais. Esse sistema embarcado será responsável pela 

aquisição e armazenamento dos dados de interesse.  

4.3.1 Escolha da Placa de Prototipagem 

O primeiro passo para montagem e desenvolvimento dos sistemas de captura 

e controle foi identificar no mercado uma plataforma de prototipagem, que fosse 

preferencialmente de baixo custo de aquisição, acessível, confiável, de código 

aberto e de fácil programação. A solução encontrada foi o “Arduino Uno” (ver Figura 

17), que é uma plataforma de fácil montagem, disponibiliza canais digitais e 

analógicos e permite uma opção variada de criação.  

4.3.2 Características da Placa Arduino Uno 

A plataforma do Arduino Uno é baseada no ATmega328 e possui uma 

conexão USB. Suas principais características estão listadas na Tabela 5  e na Figura 

17 é apresentada a funcionalidade dos principais componentes da placa Arduino. 

Tabela 5 – Principais características da plataforma do Arduino Uno 

Componente Característica obs 

Microcontrolador   ATmega328 Velocidade de Clock 16 MHz 

Voltagem Operacional 5V --- 

Voltagem de entrada  7-12V recomendada 

Voltagem de entrada  6-20V limites 

14 Pinos digitais  --- 
- 6 podem ser saídas PWM 
- Corrente CC/pino 40 mA 

6 Pinos de entrada analógica ---  

Pino de saída de 3,3V --- 
Corrente CC 50 mA 

 

Flash Memory 
 

32 KB 0,5KB são utilizados pelo bootloader 

SRAM 2 KB 
--- 

EEPROM 1 KB 
--- 

Fonte: https://www.arduino.cc/en/Reference/Boar  

https://www.arduino.cc/en/Reference/Boar
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Figura 17 - Funcionalidade dos Componentes da Placa Arduino UNO 

 

Fonte: Fonte: https://www.arduino.cc/en/Reference/Boar 

4.3.3 Componentes Eletrônicos do Sistema de Captura 

Além da plataforma Arduino, foram necessários “Shields”, que são 

componentes de expansão de hardware que ampliam a capacidade do Arduino, 

permitindo a comunicação plena entre o arduino, o ambiente e a máquina. Os 

“Shields” adquiridos e sua funcionalidades estão descritos na Tabela 6. 

  

 

 

 

Pinos de comunicação serial 

https://www.arduino.cc/en/Reference/Boar
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Tabela 6 – Descrição dos shields usados no sistema de captura 

Shields Função Foto 

Módulo RTC 

 (Real Time Clock ) 

Fornecer as informações de horas, 
minutos, segundos, dia da semana, 
data, mês e ano. 

 

Módulo Micro SD Gravar dados capturados pelo 
Arduino.  

 

Relé Interruptor 
Eletromecânico 

No sistema de captura de dados será 
sensibilizado pelos comandos ventilar 
e refrigerar e enviará sinal para as 
portas digitais. 

 

Fonte de 
Alimentação 12V 

Alimentar o sistema de captura. 

 

Sensor de 
temperatura 

Medir a temperatura do ar de retorno 
no Split. 

Sensor de precisão que apresenta 
uma saída de tensão linear 
proporcional à temperatura. 

 

4.3.4 Funcionamento do Sistema de Captura  

O sensor de temperatura LM35 foi conectado na porta A0 para medir a 

temperatura de retorno do ar do ambiente. Os valores de temperatura medidos se 

relacionam com os dados referentes a data e horário dos eventos registrados 

através da utilização de um módulo RTC (Real Time Clock) ligado às portas digitais 

3, 4 e 5. As informações de horários, datas e temperaturas são registradas pelo 

módulo Micro SD que é responsável por salvar os dados no cartão de memória. O 

cartão de memória utilizado tem 2GB. A Figura 18 apresenta o diagrama pictórico do 

sistema implementado.  
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Figura 18 – Diagrama Elétrico do Sistema de Captura 

 
Fonte: Próprio autor 

No Modo de Operação 1, todo processo de captura está associado aos sinais 

elétricos recebidos da placa eletrônica de controle dos Splits. A placa recebe um 

sinal do controle remoto ajustado pelo usuário e determina o momento em que a 

unidades evaporadora e condensadora irão ligar ou desligar. Este sinal é recebido 

pelo sistema de captura através de dois contatos secos dos relés e identificados nas 

portas digitais sete e nove do Arduino.  

No Modo de Operação 2 o processo de captura está associado aos sinais 

elétricos recebidos do sistema de controle proposto. Neste sistema de controle os 

parâmetros para operação das unidades de climatização são pré-definidos pelo 

técnico responsável da instalação, que toma como base as informações obtidas 

durante o Modo de Operação 1. 

Na Figura 19 é mostrada a montagem em bancada, com os componentes em 

fase de teste, do hardware de captura de dados (Arduino e Shields) para realizar os 

testes necessários, a fim de garantir o funcionamento desejado.  
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Figura 19 - Montagem do Hardware de Captura de Dados em Fase de Testes. 

 

Fonte: Próprio autor 

Após a montagem do hardware de captura, foi desenvolvido um software que 

tem com o objetivo capturar os dados referentes ao funcionamento dos Split. 

Os dados de interesse para o estudo em questão são: 

a) Dia da semana; 

b) Data; 

c) Horário do início da operação das unidades evaporadoras; 

d) Horário do início da operação das unidades condensadoras; 

e)  Horário do fim da operação das unidades evaporadoras; 

f) Horário do fim da operação de unidades condensadoras; 

g) Temperatura de partida das unidades evaporadoras Ton; 

h) Temperatura de partida das unidades condensadoras; 

i) Temperatura de parada das unidades evaporadoras; 

j) Temperatura de parada das unidades condensadoras; 

k) Tempo de funcionamento das unidades evaporadoras; 

l) Tempo de funcionamento das unidades condensadoras. 
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Estando o sistema pronto para instalação, os componentes foram 

encapsulados em um case e este acoplado a uma das unidades de climatização, da 

sala de aula D218. A Figura 20 mostra o sistema de captura de dados já 

encapsulado. 

Figura 20 – Fotografia dos Componentes do Hardware de Captura Encapsulados. 

 
Fonte: Próprio autor 

4.4 Sistema de Controle. 

No segundo Modo de Operação foi desenvolvido um sistema de controle 

capaz de automatizar a operação dos Splits de forma a se obter uma operação 

otimizada, reduzindo os desperdícios de energia elétrica, observados no Modo de 

Operação 1.  

A ideia é pré-fixar a temperatura de parada e a temperatura mínima de 

acionamento das unidades condensadoras, as quais são definidas a partir da análise 

dos resultados obtidos no Modo de Operação 1. A escolha dessas temperaturas 

procura atender a média da temperatura escolhida pelos usuários e a faixa definida 

pela ABNT (ver Tabela 1) para garantir o conforto térmico. Além disso, o sistema 

controle desenvolvido recebe o sinal de dois sensores de presença, instalados 

dentro do ambiente, a fim condicionar o funcionamento dos Splits a presença de 

pessoas na sala de aula.  
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Para operacionalizar as unidades de climatização dentro dos parâmetros 

desejados, foi definida uma estrutura de hardware e software para o sistema de 

controle, a qual será apresentada a seguir. 

4.4.1 Definição da Estrutura do Hardware para o Sistema de Controle 

Conforme descrito nos itens 4.3.1 e 4.3.2, para confecção do sistema de 

controle proposto foi utilizada uma placa de prototipagem, plataforma Arduino, com 

as mesmas características da utilizada no sistema de captura. 

Para esse sistema, foi necessário menor número de “Shields, os quais são 

descritos na Tabela 7. 

Tabela 7 – Descrição dos shields usados no sistema de controle 

Shields Função Foto 

Módulo Relé 

Ligar e desligar as unidades 

condensadores a partir do sinal de 

comando enviado pelo Arduino. 

 

Termostato  

Controlar as variações da temperatura 

do ambiente, dentro dos limites pré-

definidos, através de um sensor 

instalado no retorno de ar de um dos 

Splits, procurando manter a 

temperatura ambiente constante.  

 

Fonte de 
Alimentação 

12V 

Alimentar o sistema de controle. 

 

Sensor de 
Movimento 

Enviar sinal para o Arduino, quando da 

presença de pessoas no ambiente. 

 

Fonte: Próprio autor 
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4.4.2 Funcionamento do Sistema de Controle 

É necessário definir os seguintes parâmetros para ajuste do sistema de 

controle: 

Ton   Temperatura de partida das unidades condensadoras (inicio do ciclo 

refrigerar); 

Toff   Temperatura de parada das unidades condensadoras (fim do ciclo 

refrigerar); 

Tmon   Temperatura mínima de partida das unidades condensadoras; 

∆t   Delay para religamento das unidades condensadoras, após atingir a 

temperatura de partida (Ton). 

Sp   Sinal de presença de pessoas na sala de aula 

A partir dos resultados obtidos no Modo de Operação 1, são definidas às 

temperaturas Tmon e Toff , as quais são ajustadas no termostato. Atingida uma 

dessas temperaturas, um sinal de partida ou parada é enviado ao Arduíno através 

da porta digital 02. Contudo, para partida das unidades condensadoras é inserido 

um delay (∆t), contados a partir do instante de recebimento do sinal Tmon. 

Este delay, da forma que foi implementado, substitui o que comumente existe 

nos sistemas de controle dos Splits existentes no mercado. O delay que vem de 

fábrica, nas placas de controle, tem como única função proteger o compressor, que 

é o principal e mais caro componente do sistema de climatização, garantindo a 

equalização das pressões no circuito frigorifico, antes que o compressor parta 

novamente. Esta função permite uma partida suave do motor compressor, além de 

diminuir o consumo de energia em função da menor corrente de partida, devida a 

diminuição da inércia.  

No ajuste de fábrica, a contagem do tempo começa a partir do momento em 

que o compressor termina o ciclo refrigerar Toff e sendo religado, no entanto, quando 

o termostato mede a temperatura Ton. Por vezes, o tempo levado para atingir o Ton é 

inferior a 3min e a unidade condensadora fica intertravada até que se passe os 3min 

de delay. 
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Na lógica do delay implementado nesse estudo, que faz a contagem a partir 

da temperatura Tmon e não da Toff, traz a vantagem de não só proteger o compressor 

de partidas à pressões elevadas, como também aumenta o intervalo de tempo entre 

os ciclos de refrigeração, promovendo maior economia de energia elétrica. Além da 

condição de temperatura Ton, a condição de presença Sp, tem que ser atendida. 

Essa condição é definida por dois sensores de presença e havendo movimento de 

pessoas na sala, é enviado um sinal ao Arduino través da porta 4 e 5.  

O módulo relé recebe os sinais de comando advindos da placa através das 

portas digitais 07 e 09 e por meio dos contatos 03 e 04 dos relés e acionam as 

unidades condensadoras (motor ventilador e compressor) e as unidades 

evaporadoras (motor ventilador). Vale salientar que durante o funcionamento do 

Split, havendo movimento de pessoas dentro da sala de aula, o motor ventilador da 

unidade evaporadora permanece ligado em tempo integral, a fim de promover a 

adequada circulação de ar dentro do ambiente climatizado. Esse comportamento é o 

padrão adotado na nos sistemas de climatização do tipo Split, conforme descrito no 

item 2.3.2. 

As unidades condensadoras serão desligadas quando atingida a temperatura 

toff , sendo religada quando a temperatura do ar de retorno atingir às condições: 

temperatura Tmon  e ∆t de 3 minutos.  

Figura 21– Sistema de Controle Encapsulado 

 
Fonte: Próprio autor  
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A Figura 21 mostra o sistema de controle em sua versão final e na figura 22 é 

mostrado o diagrama pictórico do sistema de controle desenvolvido, onde pode ser 

visto os componentes utilizados e suas respectivas ligações.  

Por não haver complexidade na montagem do sistema de controle, este foi 

montado, encapsulado e só depois testado. 

Figura 22 - Diagrama Pictórico do Sistema de Controle  

 
Fonte: Próprio autor  
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Na figura 23 é mostrada a máquina de estado do processo de 

condicionamento de ar, com o sistema de controle implementado. 

 

Figura 23 – Máquina de Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  
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4.5 Custos de Implantação dos Sistemas de Captura e Controle 

Os custos aproximados para implantação dos sistemas de captura e controle 

na sala de aula objeto desse estudo estão apresentados nas Tabelas 8 e 9. O 

somatório desses valores representa o custo para desenvolvimento de um protótipo 

funcional  (NRE - Non-Recurring Engineering cost). 

Tabela 8 – Custos de implantação do sistema de captura  

Descrição Unidade Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor total 

(R$) 

Programador C Junior HH 3 40,00 120,00 

Técnico em Refrigeração HH 3 30,00 90,00 

Material de Montagem kit 1 20,00 20,00 

Componentes Eletrônicos kit 1 139,00 139,00 

 
369,00 

Fonte: Próprio autor 

Tabela 9 – Custos de implantação do sistema de controle  

Descrição Unidade Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor total 

(R$) 

Programador C Junior HH 3 40,00 120,00 

Técnico em Refrigeração HH 3 30,00 90,00 

Material de Montagem kit 1 20,00 20,00 

Componentes Eletrônicos kit 1 119,00 139,00 

 
349,00 

Fonte: Próprio autor 

4.6 Resultados Obtidos 

Os resultados apresentados a seguir, comprovam o desperdício de energia 

elétrica devido a forma de uso das unidades de climatização, ratificando a 

necessidade da implantação do sistema de gerenciamento e controle propostos. 

4.6.1 Resultados Obtidos no Modo de Operação 1 

O Modo de Operação 1 é caracterizado pela liberdade de comando e ajustes 

dos Splits pelo usuário. Para se ter um bom mapeamento do comportamento dos 

usuários, no que diz respeito ao controle dos Splits na busca de conforto térmico, 

este Modo de Operação foi monitorado por um período de 2 meses.  
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Através do sistema de captura foram registrados os tempos de funcionamento 

das unidades evaporadoras e condensadoras, como também as temperaturas Ton e 

Toff, originadas dos ajustes de temperatura adotados pelos usuários, através do 

controle remoto disponível. 

Foi possível registrar, nessa etapa, 358h de funcionamento do Split. Desse 

total a unidade condensadora e evaporadora operaram por 182h no ciclo refrigerar e 

a unidade evaporadora 176h no ciclo ventilar. 

Através da observação dos dados registrados, foi possível identificar erros 

relativos à operação dos Splits durante o Modo de Operação 1. 

Como já era previsto, as falhas mais cometidas pelos usuários foram no 

ajuste de temperatura, onde foi observado ajustes em temperaturas muito abaixo da 

faixa indicada pela ABNT e no esquecimento de desligar os Splits da sala de aula, 

ao fim de cada atividade.  

Para exemplificar o erro no ajuste de temperatura, são mostrados nos 

Gráficos 3 e 4, os registros feitos nos dias 07/05/2015 e 09/06/2015, onde se pode 

observar o comportamento dos ciclos das unidades condensadoras, descrito pelas 

temperaturas Ton e Toff  atingidas e o tempo de duração de cada um deles. 

Gráfico 3 - Comportamento da temperatura durante o Modo de Operação 1 (07/05/2015) 

 

Fonte: Próprio autor 
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Observa-se, no Gráfico 3, que no primeiro ciclo de funcionamento da unidade 

condensadora, no dia 07/05/15, a temperatura de retorno chegou a 20ºC o que 

indica que a temperatura do ambiente atingiu valores abaixo da temperatura mínima 

de conforto definida pela ABNT (22,5ºC).  

Gráfico 4 - Comportamento da temperatura durante o Modo de Operação 1 (09/06/2015) 

 

Fonte: Próprio autor 

Em outro caso, registrado no dia 09/06/2015, apresentado no Gráfico 4, além 

da temperatura de retorno atingir 20°C, observa-se também, que houve significativas 

variações de temperaturas entre os ciclos registrados, indicando um comportamento 

não adequado do Split, em razão da tentativa do usuário em ajustar uma 

temperatura que atendesse a condição de conforto para a maioria dos ocupantes. 

Para exemplificar o erro de esquecimento de desligar os Splits da sala de 

aula, ao fim de cada atividade, é mostrado no Gráfico 5, os registros feitos no dia 

25/05/2015. 

Nete caso, o erro de ajuste de temparatura (Toff=18,4°C) soma-se a outro 

erro observado, que é o esquecimento do usuário de desligar os Splits após término 

da aula. No período, destacado em verde, é mostrado apenas parte desse registro, 

uma vez que, nesse dia, o Split trabalhou fora do horário de expediente das 20h do 

dia 25/05/15 às 8h do dia 26/05/2015. Vale ressaltar que neste tipo erro há um 

relevante desperdício de energia elétrica.  
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Gráfico 5 – Funcionamento dos Splits fora do horário de expediente  
no Modo de Operação 1 (25/05/2015) 

 

Fonte: Próprio autor 

Contudo, foi verificado que, dentro do período de amostragem, houve pouca 

incidência de ajustes de temperatura abaixo de 22,5°C. Mostrando que na maioria 

das vezes os usuários buscam uma temperaturas de conforto entre 22,5°C e 25,5°C. 

O Gráfico 6 mostra esse resultado. 

Gráfico 6 – Relação do número de ciclos e a temperatura de desligamento  
 no Modo de Operação 1 

 

Fonte: Próprio autor 

Neste gráfico pode-se observar , em termos percentuais, o número de ciclos 

por faixa de temperatura registrada. Observa-se que aproximadamente 80% dos 
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ciclos refrigerar tiveram como temperatura de parada (Toff) valores entre 22,5°C e 

25,5°C, o que demostra que o ambiente foi mantido, na maioria das vezes, dentro 

dos padrões de conforto térmico normatizados.  

4.6.2 Resultados Obtidos no Modo de Operação 2 

O Modo de Operação 2 é caracterizado pela imposição dos parâmetros 

descritos no item 4.4.2 e ajustados no sistema de controle, que foi instalado em uma 

das unidades evaporadoras do ambiente sob análise (ver Figura 16).  

A partir da análise dos resultados extraídos do Modo de Operação 1, foram 

definidos os seguintes valores para ajuste do sistema de controle: 

Tabela 10 – Parâmetros ajustados no sistema de controle no Modo de Operação 2 

Parâmetro Ajuste 

Tmon 25,0°C 

Toff 23,5°C 

∆t 3,0min 

Sp 10,0min 

A temperatura mínima para a partida (Tmon) e a temperatura para parada (Toff) 

das unidades condensadoras, foram definidas, respectivamente, a partir das médias 

das temperaturas iniciais (Ton) e finais (Toff) registradas no Modo de Operação 1. 

Esses valores foram ratificados pelas suas respectivas modas, conforme definições 

e resultados apresentados no item 3.2.3 e na Tabela 11, respectivamente.  

A elevação em 0,5°C, em relação à média das temperaturas de parada 

registrada, tem como objetivo diminuir o tempo de funcionamento da unidade 

condensadora e consequentemente melhorar e eficiência energética do 

equipamento. As máquinas passam a trabalhar na faixa de 23,5 a 25°C 

Foi ajustado um delay (∆t) de 3 minutos entre o momento em que é alcançada 

a temperatura Tmon e o reinicio do ciclo refrigerar. A escolha desse tempo foi 

baseada no tempo utilizado pela maioria dos fabricantes para a partida do 

compressor, conforme descrito no item 4.4.2.  

Para o acionamento dos Splits é necessário que os sensores de presença 

(Sp) enviem o sinal para o sistema de controle indicando movimentação de pessoas 
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dentro do ambiente. A partir do envio do sinal de presença, o sistema de controle 

iniciará uma contagem de 10 minutos e desligará o Split, caso não haja detecção de 

movimento dentro desse intervalo. A cada sinal de presença, o arduino recomeça 

essa contagem. O intervalo de 10 minutos foi definido considerando ser um tempo 

razoável para que haja movimentação de pessoas, caso exista atividades na sala de 

aula. Vale salientar, que com o uso de mais sensores esse tempo pode ser reduzido. 

Para se ter o mapeamento do comportamento dos Splits durante Modo de 

Operação 2, foi utilizado o mesmo sistema de captura do Modo de Operação 1. 

Neste caso, os objetivos da captura de dados consistem na avaliação do 

desempenho do sistema de controle instalado e no registro do comportamento dos 

Splits no Modo de Operação 2, de forma que foi necessário apenas um mês de 

monitoramento.  

Através do sistema de captura foram registrados os tempos de funcionamento 

das unidades evaporadoras e condensadoras, como também, as temperaturas Ton e 

Toff, reflexo dos ajustes realizados no sistema de controle no Modo de Operação 2. 

Foi possível registrar, nessa etapa, 114h de funcionamento dos Splits. Desse 

total as unidades condensadoras e evaporadoras operaram por 40h no ciclo 

refrigerar e as unidades evaporadoras 74h no ciclo ventilar. 

Através da observação dos dados registrados, foi verificado os ganhos 

obtidos com o sistema de controle implementado. 

Com a atuação do controle proposto, não foi mais observado operação dos 

Splits fora do padrão de conforto, como também, devido a introdução de sensores 

de presença nesse sistema, não se verifica o funcionamento dos Splits quando não 

há atividades na sala de aula. 

O Gráfico 7 mostra o padrão de comportamento observado nessa etapa, onde 

pode-se verificar os ciclos das unidades condensadoras, descrito pelas temperaturas 

Ton e Toff  atingidas e o tempo de duração de cada um deles. 
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Gráfico 7 - Comportamento da temperatura durante o Modo de Operação 2 (22/08/2015) 

 

Fonte: Próprio autor 

O Gráfico 7 apresenta o registro realizado no dia 22/08/2015. O 

comportamento apresentado nesse Gráfico, quanto às variações de temperatura, é 

mantido nos demais registros realizados durante o período de amostragem nessa 

etapa. O comportamento da temperatura ao longo do funcionamento das unidades 

climatizadoras, mostra uma uniformidade nas temperaturas Toff, demostrando a 

atuação do sistema de controle, desligando a unidade condensadora exatamente na 

temperatura ajustada (Toff = 23,5°C) e com isso assegurando que o ambiente não 

seja mantido abaixo da temperatura de conforto mínima indicada ABNT (22,5°C).  

Outra característica importante no Modo de Operação 2 é que o ciclo 

refrigerar deverá recomeçar quando transcorridos os 3min de delay, após atingida a 

temperatura Tmon, isso faz com que as temperaturas para partida das unidades 

condensadoras flutuem acima da temperatura Tmon ajustada. Esse acréscimo 

dependerá da variação da temperatura do ambiente durante o delay. 

Como consequência direta deste comportamento, tem-se a redução do 

consumo de energia elétrica, que é a principal motivação deste estudo. Esta questão 

fica evidenciada quando comparados os resultados dos dois modos de operação. 
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4.7 Análise do Desempenho dos Splits nos Modos de Operação 1 e 2 

São calculados, a partir dos registros realizados, os principais parâmetros que 

descrevem o desempenho das unidades de climatização sob análise, durante cada 

um dos modos de operação dos Splits, conforme a seguir: 

4.7.1 Média da Temperatura de Partida das Unidades Condensadoras 

 Calculada através da média aritmética de todos os valores de temperatura 

registrados no instante da partida das unidades condensadoras, ou seja, no início do 

ciclos de resfriamento, durante todo o período de coleta de dados.  

     (∑   

  

  

)  ⁄  (1) 

Onde:  

MTon  Média da temperatura de partida da UC (°C); 

Ton   Temperatura de partida das unidades condensadoras (°C); 

Tk  Primeira Ton registrada (°C); 

Tn  Última Ton registrada (°C). 

n  Número de registros 

4.7.2 Média da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras 

 Calculada através da média aritmética de todos os valores de temperatura 

registrados no instante da parada das unidades condensadoras, ou seja, no fim dos 

ciclos de resfriamento, durante todo o período de coleta de dados. 

      (∑    

  

  

)  ⁄  (2) 

Onde:  

MToff  Média da temperatura de parada das UC (°C); 

Toff   Temperatura de partida das unidades condensadoras; 

Tk  Primeira Toff registrada (°C); 

Tn  Última Toff registrada (°C). 
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4.7.3 Moda da Temperatura de Partida das Unidades Condensadoras 

 Definida como o valor da temperatura de partida das unidades condensadoras 

que mais aparece, em toda a amostragem. 

                       (3) 

Onde:  

Moda Ton  Moda da temperatura de partida das UC (°C); 

Tk  Primeira Ton registrada (°C); 

Tn  Última Ton registrada (°C). 

4.7.4 Moda da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras  

 Definida como o valor da temperatura de parada das unidades condensadoras 

que mais apareceu, em toda a amostragem. 

                        (4) 

Onde:  

Moda Toff  Moda da temperatura de parada da UC (°C); 

Tk  Primeira Toff registrada (°C); 

Tn  Última Toff registrada (°C). 

4.7.5 Percentual da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras 
abaixo da Temperatura mínima de Conforto estabelecida pela ABNT 

            ⁄        (5) 

Onde:  

PToff  Percentual dos valores de toff < 22,5°C (%); 

Nb  Número de Toff  < 22,5°C; 

N  Número total de Toff registradas. 
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4.7.6 Percentual da Temperatura de Parada das Unidades Condensadoras 
Dentro do Intervalo de Temperatura de Conforto Térmico (ABNT)  

      
       ⁄        (6) 

Onde:  

PIToff  Percentual dos valores de toff dentro do intervalo ABNT(%) 

NI  Número de Toff ABNT (22,5 ≥Toff ≤ 25,5); 

N  Número total de Toff registradas. 

4.7.7 Número de Ciclos Refrigerar por Hora de Funcionamento dos Splits 

Calculado a partir do somatório do número de ciclos de resfriamento, pelo 

somatório do tempo de funcionamento dos Splits, de toda amostragem.  

       ∑     ⁄   
(7) 

Onde:  

NCRh  Número de ciclos refrigerar por hora de 
funcionamento(ciclos/h); 

NCR  Número de ciclos Refrigerar (ciclos);; 

t  Tempo de funcionamento dos splits (horas). 

4.7.8 Tempo Médio de Funcionamento dos Splits no Ciclo Refrigerar 

Calculado através do somatório dos tempos de funcionamento das unidades 

condensadoras dividido pelo número de vezes que estas unidades foram acionadas, 

durante a operação do Split em toda a amostragem. 

       ∑       ⁄  
(8) 

Onde:  

tCR  Tempo médio de funcionamento dos splits no Ciclo 
Refrigerar(min/ciclo) 

NCR  Número de ciclos refrigerar(ciclos); 

tfUC  Tempo de funcionamento das UC (min). 

4.7.9 Tempo Médio de Funcionamento dos Splits no Ciclo Ventilar 

Obtido através do somatório do tempo que a unidade condensadora fica 

desligada, dividido pelo número de ciclos refrigerar, durante a operação do Split, de 

toda a amostra. 



84 
 

  

     ∑       ⁄  
(9) 

Onde:  

tCV  Tempo médio de funcionamento dos splits no ciclo ventilar 
(min/ciclo); 

NCR  Número de ciclos refrigerar (ciclos); 

tpUC  Tempo de parada das UC (min). 

4.7.10 Resultados 

A partir dos valores coletados em cada um dos modos de operação e 

aplicando-se as equações de 1 a 9, são calculadas as grandezas de interesse. Os 

valores obtidos são apresentados na tabela 11. Através de uma análise comparativa 

é possível verificar os ganhos conseguidos com a implantação do sistema de 

controle proposto nesse estudo, quanto ao desempenho do sistema de climatização. 

Tabela 11 – Análise Comparativa entre os modos de operação 1 e 2 

Item Parâmetros 
Modo de 

Operação 1 

Modo de 

Operação 2 

1 Média da Temperatura de Partida (MTon) 25,0ºC 25,6ºC 

2 Média da Temperatura de Parada (MToff) 23,0ºC 23,6ºC 

3 Moda da Temperatura de Partida (moda Ton) 25,2ºC 25,3ºC 

4 Moda da Temperatura de Parada (moda Toff) 23,2 ºC 23,5ºC 

5 
Percentual dos valores de temperatura de parada 
(Toff) abaixo do intervalo de conforto térmico 
estabelecido pela ABNT (PToff) 

20,5% 0% 

6 
Percentual dos valores de temperatura de parada 
(Toff) dentro do intervalo de conforto térmico 
estabelecido pela ABNT (PIToff) 

79,5% 100% 

7 Nº de ciclos refrigerar/hora (NCRh) 6,8ciclos/h 4,6ciclos/h 

8 Tempo médio de funcionamento dos splits no 
Ciclo Refrigerar ( tCR) 

4,5min/ciclo 4,6min/ciclo 

9 Tempo médio de funcionamento dos splits no 
ciclo ventilar (tCV) 

6,9min/ciclo 9,2min/ciclo 
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Como os ajustes de temperatura no Modo de Operação 2, tomaram como 

base as médias e as modas das temperaturas do Modo de Operação 1, esses 

valores permaneceram praticamente inalterados no segundo Modo de Operação 

(itens 1 a 4 -Tabela 11). O que demonstra que mesmo com a automação das 

unidades de climatização a partir de ajustes pré-definidos, foram atendidas as 

condições de conforto buscadas pela maioria dos usuários, quando os mesmos 

podiam controlar os Splits através do controle remoto. 

A temperatura de parada das unidades condensadoras, Toff, define 

indiretamente o número de ciclos refrigerar necessário para que o ambiente atinja a 

temperatura de conforto desejada. Quanto menor essa temperatura, maior o número 

de ciclos refrigerar e consequentemente maior o tempo que os compressores 

permanecem ligados, tornando maior o consumo de energia.  

No Modo de Operação 1 observa-se que aproximadamente 20% das 

temperaturas de parada (Toff) foram ajustadas, pelos usuários, abaixo do intervalo 

de conforto térmico estabelecido pela ABNT (22,5ºC), conforme gráfico 8. 

Gráfico 8 – Percentual dos valores de temperatura de parada dentro do intervalo de conforto térmico 
estabelecido pela ABNT 

 

Fonte: Próprio autor 

Isto fez com que o número de ciclos refrigerar no Modo de Operação 1 

(6,8ciclos/h) fosse maior do que no segundo modo (4,6ciclos/h). Apesar de se 

verificar que a média de tempo de funcionamento dos compressores no ciclo 

refrigerar, nos dois modos de operação, permaneceu praticamente constante (item 8 
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– Tabela 11), o intervalo que as unidades condensadoras, logo os compressores, 

ficaram parados, no primeiro Modo de Operação (6,9min), é 33% menor que no 

Modo de Operação 2 (9,2min). O gráfico 9 ilustra a diferença de desempenho dos 

splits, entre os dois modos de operação. 

Gráfico 9 Número e duração dos ciclos refrigerar a cada 1h de operação do Split  

 

Fonte: Próprio autor 

Quanto maior o número de ciclos refrigerar, maior será o consumo de energia 

elétrica. O reflexo do número de ciclos refrigerar, por hora, no consumo de energia 

elétrica pelos Splits é aferido no item 4.8. 

4.8 Análise Consumo de Energia nos Modos de Operação 1 e 2 

As unidades condensadoras dos Splits são as responsáveis pela maior fatia 

do consumo de energia elétrica, por conta do motor compressor. O funcionamento 

dessas unidades representa 97% da energia total consumida pelo Split. Logo, 

quanto maior o tempo de operação do ciclo refrigerar (unidades evaporadoras e 

condensadoras ligadas) maior será o consumo de energia pela unidade de 

climatização.  

Para calcular o consumo de energia em cada um dos modos de operação e 

verificar qual a redução no consumo de energia elétrica conseguida com a 

implantação do modo de controle proposto nesse estudo, é tomado como base os 

seguintes parâmetros: 
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4.8.1 Potencia das Duas Unidades Condensadoras (PUC) 

A potência das unidades condensadoras é dada pela soma da potência 

elétrica, em W, do motor compressor e do motor ventilador, obtidas nos dados de 

placa dos splits objeto desse estudo. 

4.8.2 Potência das Duas Unidades Evaporadoras (PUE) 

É a potência elétrica, em W, do motor ventilador das unidades evaporadoras, 

obtidas nos dados de placa dos splits objeto desse estudo. 

4.8.3 Tempo Médio de Duração do Ciclo Refrigerar 

Indica, em média, o tempo em que as unidades condensadoras e 

evaporadoras ficam ligadas simultaneamente, a cada 1h de operação do Split. 

                (10) 

Onde:  

tmCR  Tempo médio de duração do ciclo refrigerar (min/h) 

tCR  Tempo médio de funcionamento dos splits no Ciclo 
Refrigerar (min/ciclo); 

NCRh  Número de ciclos refrigerar por hora de funcionamento 
(ciclos/h); 

4.8.4 Tempo Médio de Duração do Ciclo Ventilar 

Indica, em média, o tempo em que só as unidades evaporadoras ficam 

ligadas, a cada 1h de operação do Split. 

                  (11) 

Onde:  

tmCV  Tempo médio de duração do ciclo ventilar (min/h); 

tmCR  Tempo médio de duração do ciclo refrigerar(min/h); 

4.8.5 Consumo Médio de Energia Elétrica dos Splits 

   [                     ]         ⁄    (12) 
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Onde:  

Cm  Consumo médio de energia dos Splits(kW.h) 

tmCV  Tempo médio de duração do ciclo ventilar (min/h); 

tmCR  Tempo médio de duração do ciclo refrigerar (min/h); 

PUC  Potencia das duas unidades Condensadoras(W); 

PUE  Potencia das duas unidades Evaporadoras(W); 

4.8.6 Redução no Consumo de Energia Elétrica 

A partir da equação 12, é possível calcular o consumo médio de energia 

elétrica dos splits, em kW.h, para cada um dos dois modos de operação. De forma 

que, a diferença entre eles mostrará a melhoria de eficiência das unidades de 

climatização com a aplicação do sistema de controle proposto. A partir da equação 

13, podemos calcular esse valor em termos percentuais. 

   [                  ⁄ ]       (13) 

Onde:  

Rc  Redução no consumo (%) 

CmMO1  Consumo médio de energia dos Splits no Modo de 
Operação 1 (kW.h) 

CmMO2  Consumo médio de energia dos Splits no Modo de 
Operação 2 (kW.h) 

A Tabela 12 mostra os valores obtidos, a partir da aplicação das equações de 

10 a 13. Desses resultados, pode-se concluir que no Modo de Operação 1, para 

cada hora de operação dos Splits, as unidades condensadoras ficaram ligadas por 

30,7min, representando 51% do tempo total de funcionamento. Já no Modo de 

Operação 2, por conta dos ajustes de temperatura e do delay implantados, as 

unidades condensadoras trabalharam por 21,1min, representando apenas 35% do 

tempo total de operação dos Splits, conforme ilustrado no gráfico 10.  

Essa diminuição no tempo de funcionamento do ciclo refrigerar, no Modo de 

Operação 2, levou a uma redução no custo com energia elétrica de, 

aproximadamente, 30%, conforme aferido no item 4.9. 
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Tabela 12 – Análise da redução do consumo de energia 

Características do Sistema em Análise Unidade 
Modo de Operação 

1 2 

Potencia total das duas unidades Condensadoras (PUC) W 3880 3880 

Potencia total das duas unidades Evaporadores (PUE) W 100 100 

Tempo médio de duração do ciclo refrigerar, a cada 

1h de operação do Split (tmCR) 
min/h 30,7 21,1 

Tempo médio de duração do ciclo ventilar, a cada 

1h de operação do Split (tmCV) 
min/h 29,3 38,9 

Consumo médio de energia dos dois Splits( Cm) kW.h 2,0 1,4 

Redução do consumo (Rc) % 30 

Fonte: Próprio autor 

Gráfico 10 - Tempo médio do ciclo refrigerar a cada 1h de operação do Split  

 

Fonte: Próprio autor 
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4.9 Econômia Mensal no Custo da Energia Elétrica com a Implantação do 

Sistema de Controle Proposto 

Para se verificar a economia mensal obtida com a implantação do sistema de 

controle proposto nesse estudo, foi calculada uma estimativa do custo gasto com 

energia elétrica durante a operação dos splits nos dois modos de operação. Para se 

evidenciar o desperdício de energia durante o modo de operação 1, é calculado 

separadamente, o custo devido a operação das unidades de climatização dentro do 

horário de expediente e fora do horário de expediente, sendo esse último 

identificado como o horário de maior desperdício, uma vez que não havia ocupação 

do ambiente. O funcionamento é considerado dentro do horário de expediente, 

quando houve registros, das grandezas de interesse, das 8 às 20h, durante os 26 

dias úteis do mês. Fora desse horário e durante feriados, não há atividades nas 

salas de aula do Cin-UFPE, e para esse caso, os registros de funcionamento das 

unidades de climatização é aqui considerado, fora do horário de expediente. 

4.9.1 Consumo Mensal Médio de Energia dos Splits 

Para se calcular o consumo mensal de energia elétrica do sistema de 

climatização, devido ao funcionamento dessas unidades, dentro e fora do 

expediente, é aplicada a equação 14.  

                (14) 

Onde:  

Cmês  Consumo mensal médio de energia dos Splits (kW.h/mês) 

Cm  Consumo médio de energia dos Splits (kW) 

tfunc  Tempo de funcionamento dos Splits (h/mês) 

4.9.2 Custo Mensal com Energia Elétrica 

Para o cálculo do custo mensal com energia elétrica, devido ao sistema de ar 

condicionado, em cada um dos modos de operação, dentro ou fora do expediente, 

considera-se o valor da tarifa de energia elétrica cobrada pela concessionária local. 

De forma que, o custo mensal pode ser dado por: 

                   (15) 



91 
 

  

Onde: 

$mês  Custo mensal com energia elétrica (R$/mês) 

Cmês  Consumo mensal médio de energia dos Splits (kW.h/mês) 

Tarifa  Tarifação de energia elétrica cobrada pela concessionária 
local (R$/kW.h) 

4.9.3 Economia Mensal 

Para se verificar a economia financeira conseguida, foi calculada a diferença 

do valor pago, devido ao consumo de energia elétrica, nos dois modos de operação, 

quando do funcionamento dentro e fora do expediente, conforme a equação 16.  

                                  (16) 

Onde: 

Economiamês  Economia mensal no custo com energia elétrica 
(R$/mês); 

$mês(MO1)  Custo mensal com energia elétrica no Modo de 
Operação 1 (R$/mês); 

$mês(MO2)  Custo mensal com energia elétrica no Modo de 
Operação 2 (R$/mês). 

4.9.3.1 Análise Econômica para Climatização Dentro do Horário de Expediente 

Tabela 13 – Análise econômica para climatização dentro do horário de expediente 

Análise de Custo  Unidade 
Modo de Operação 

1 2 

Consumo médio de energia dos dois Splits (Cm) kW.h 2,0 1,4 

Tempo de funcionamento da sala no horário de 
expediente (tfunc) 

h/mês 312 312 

Consumo mensal médio de energia dos Splits 
(Cmês(Dxp)) 

kW.h/mês 624,0 436,8 

Tarifação média de energia do CIn-UFPE (CELPE-
nov/2015) 

R$/kWh 0,57 0,57 

Custo mensal com energia elétrica ($mês(Dxp)) R$/mês 355,7 249,0 

Economia mensal no custo com energia elétrica 
(Economia mês) 

R$/mês 106,7 
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A tabela 13 apresenta o resumo dos valores obtidos, a partir do registro do 

tempo de funcionamento das unidades, dentro do horário de expediente, e da 

aplicação das equações de15 a 16, para cada um dos dois modos de operação. 

4.9.3.2 Análise Econômica para Climatização Fora do Horário de Expediente 

Tabela 14 – Análise econômica para climatização fora do horário de expediente 

Análise de Custo de desperdício Unidade 
Modo de Operação 

1 2 

Consumo médio de energia dos dois Splits (Cm) kW.h 2,0 1,4 

Tempo de funcionamento da sala no horário de 
expediente (tfunc) 

h/mês 45 0,0 

Consumo mensal médio de energia dos Splits 
(Cmês(Fxp)) 

kW.h/Mês 90,0 0,0 

Tarifação média de energia do CIn-UFPE (CELPE-
nov/2015) 

R$/kWh 0,57 0,57 

Custo mensal devido ao desperdício de energia 
elétrica ($mês(Fxp)) 

R$/mês 51,3 0,0 

Fonte: Próprio autor 

A tabela 14 apresenta o resumo dos valores obtidos, a partir do registro do 

tempo de funcionamento das unidades, fora do horário de expediente, e da 

aplicação das equações de15 a 16, para cada um dos dois modos de operação. 

Foi registrado, no Modo de Operação 1, que os condicionadores de ar ficaram 

trabalhado, em média, 45h/mês fora do horário de expediente (20h às 8h), ou seja, 

estando o ambiente desocupado. O que representa um grande desperdício de 

energia, conforme apresentado na Tabela 14. No Modo de Operação 1, o 

funcionamento dos splits durante esse período, representou um desperdício de 

energia de 90kW/mês e um custo adicional de 14%. De forma que, com a utilização 

dos sensores de presença no Modo de Operação 2, esse desperdício não é mais 

verificado, uma vez que, esses sensores só liberam a operação dos splits quando da 

presença de pessoas dentro do ambiente a ser climatizado. 
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4.9.3.3 Ganho Total na Redução do Custo com Energia Elétrica, devida a 

Implantação do Sistema de Controle Proposto 

Aplicando os resultados apresentados nas tabelas 13 e 14, nas equações 17 

e 18, pode-se calcular o custo total mensal com energia elétrica, verificados em cada 

um dos modos de operação estudado.  

                            (17) 

                            (18) 

Onde: 

CTmês  Consumo total de energia elétrica (R$/mês); 

Cmês(Dex)  Consumo durante ao funcionamento dentro do horário 
de expediente (R$/mês); 

Cmês(Fex)  Consumo durante ao funcionamento fora do horário de 
expediente (R$/mês); 

$Tmês  Custo total com energia elétrica(R$/mês); 

$mês(Dex)  Custo devido ao funcionamento dentro do horário de 
expediente (R$/mês); 

$mês(Fex)  Custo devido ao funcionamento fora do horário de 
expediente (R$/mês); 

A redução total de consumo e consequentemente redução do custo mensal 

com energia elétrica, obtida com a implantação do sistema de controle proposto, 

podem ser calculados a partir das equações 19 e 20. 

                                         (eq.19) 

                             (eq.20) 

Onde: 

RTCmês  Redução Total no Consumo de energia 
elétrica(R$/mês); 

CTmês(MO1)  Consumo Total no Modo de Operação 1 (R$/mês); 

CTmês(MO2)  Consumo Total no Modo de Operação 2 (R$/mês); 

RT$mês  Redução Total no custo mensal com energia 
elétrica(R$/mês); 
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$Tmês(MO1)  Custo Total no Modo de Operação 1 (R$/mês); 

$Tmês(MO2)  Custo Total no Modo de Operação 2 (R$/mês); 

 

A partir das equações 21 e 22, podemos calcular, respectivamente, a redução 

do consumo e do custo com energia elétrica, em termos percentuais. 

     [(                     )           ⁄ ]       (21) 

     [(                     )           ⁄ ]       (22) 

A tabela 15 apresenta o resumo dos valores obtidos, a partir das equações 

de17 a 22, para cada um dos dois modos de operação. 

Tabela 15 – Análise do ganho total do estudo 

Análise de Custo Totais Unidade 
Modo de Operação 

1 2 

Consumo total de energia elétrica por mês 
(dias úteis + desperdício) (CTmês) 

kW.h/Mês 714,0 436,8 

Custo mensal total com energia elétrica 
(dias úteis + desperdício) ($Tmês) 

R$/mês 407,0 249,0 

Redução total no consumo mensal de energia elétrica 
(RTCmês) 

kW.h/Mês 277,2 

Percentual de redução no consumo de energia elétrica 
(RTC%)  

% 39 

Redução total no custo mensal de energia elétrica 
(RT$mês) 

R$/Mês 158,0 

Percentual de redução no custo com energia 
elétrica (RT$%) 

% 39 

Fonte: Próprio autor 

Os estudos mostram que ganho total na redução do custo com energia 

elétrica devida implantação do sistema de controle proposto, ficou em 39%, 

conforme é apresentado na Tabela 15. Este ganho, pode representar uma redução 

significativa na fatia da conta de energia, paga pelo CIn-UFPE, referente ao 

funcionamento do sistema de climatização utilizado em suas salas de aula.  
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4.10 Pesquisa Qualitativa de Satisfação 

Para aferir a satisfação dos usuários da sala teste após a instalação do 

sistema de controle, foi feito uma pesquisa qualitativa, com os sete professores que 

deram aula no período, onde foi verificado o grau de satisfação com a automação e 

a sensação térmica dentro da sala, través de um formulário simplificado, mostrado 

na Figura 24. O resultado mostrou que 57% dos entrevistados declararam satisfeitos 

e 30% muito satisfeito e do total de entrevistados 85% consideraram o ambiente 

entre “ligeiramente frio” a “muito frio” e apenas 14% consideraram o ambiente 

ligeiramente quente.  

Vale ressaltar que os parâmetros de conforto térmico indicados pela ABNT 

objetivam proporcionar uma sensação de conforto térmico em pelo menos 80% dos 

ocupantes, uma vez que a sensação de conforto de pessoas submetidas ao mesmo 

ambiente, desenvolvendo a mesma atividade física e trajando o mesmo tipo de 

vestimenta, é passiva de grandes variações, pois está relacionada com questões 

fisiológicas e psicológicas de cada indivíduo. Baseado nessa informação, confirma-

se, portanto, que foram atendidas às condições de conforto desejadas pela maioria 

dos ocupantes. 

Figura 24 – Formulário de Pesquisa Qualitativa 

 

 

 

Seu nome:  

Qual o seu grau de satisfação com a automação do Split? 
 

Ao preencher o questionário tenha em conta que o grau de satisfação: 
 

1. Muito Insatisfeito 
2. Insatisfeito 
3. Pouco Satisfeito 
4. Satisfeito 
5. Muito Satisfeito 

 

1  2          3  4  5  
 
 
Qual a sua sensação térmica dentro da sala 218 no momento das atividades 

acadêmicas? 

 

Muito frio  

Frio 

Ligeiramente frio 

Neutro 

Ligeiramente quente. 

Quente 

Muito quente 
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Capítulo 5 
 

 

Conclusões 

 

 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre este trabalho dissertativo, abordando 

um resumo do trabalho realizado, as principais contribuições e a indicação de pesquisas 

futuras. 
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5. Conclusões 

Esse trabalho traz uma proposta de um sistema de controle que reduz os 

desperdícios de energia elétrica inerente aos hábitos e costumes dos usuários 

durante a operação de unidades de climatização do tipo Split, observados nas salas 

de aula do Centro de Informática da UFPE. 

Para mitigar os problemas observados e conseguir uma redução no consumo 

de energia elétrica associado a esse sistema de climatização, o sistema de controle 

embarcado desenvolvido automatizou a operação das respectivas unidades de 

climatização, cujos ajustes de temperatura foram pré-fixados, tomando como base 

os ajustes realizados pelos ocupantes do ambiente climatizado analisado. 

Com o desenvolvimento e instalação do sistema de captura, foi registrado o 

comportamento do sistema de climatização imposto pelos usuários, sendo possível 

avaliar os principais erros na operação dos Splits, como também as temperaturas 

ajustadas pelos usuários na busca de conforto térmico. 

Dentro da amostragem realizada, esse monitoramento mostrou que em 20% 

das vezes os usuários ajustaram o termostato, da máquina, em temperaturas muito 

baixas, o que acarreta um elevado número de ciclos de refrigeração, gerando um 

maior consumo de energia. Vale salientar, que devido a esse tipo de ajuste, em 

alguns momentos as salas eram mantidas abaixo da temperatura mínima admitida 

por norma, trazendo, portanto desconforto térmico. 

Por conta dos ajustes de temperatura e do delay implantados no sistema de 

controle proposto, foi conseguida uma diminuição no tempo de funcionamento do 

ciclo refrigerar o que resultou em uma redução do custo de energia elétrica de, 

aproximadamente, 30%. 

Além disso, foi registrado que os usuários frequentemente deixam os Splits 

ligados fora do horário de expediente, o que acarreta um grande desperdício de 

energia, chegando, em média, a um consumo de 90kW.h/mês por sala, gerando um 

custo adicional de 14% na fatia da conta de energia, referente ao sistema de 

climatização. A possibilidade desse tipo de desperdício foi eliminada pelo uso de 
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sensores de movimento que condicionam a partida dos Splits à presença de 

pessoas dentro do ambiente. 

Com a instalação do sistema de controle proposto nesse estudo, que passa a 

operar os Splits de maneira automática e otimizada, foi conseguido uma redução de 

277,2kW.h/mês, o que representa uma diminuição no consumo de energia de 39%. 

Vale ressaltar que mesmo com a automação das unidades de climatização a 

partir de ajustes pré-definidos, foram atendidas as condições de conforto buscadas 

pelos dos usuários, quando os mesmos podiam controlar os Splits através do 

controle remoto e também as condições de conforto térmico, quanto a temperatura 

de ambientes climatizados, definidas pela ABNT. 

5.1 Considerações Finais 

Extrapolando a análise econômica feita a partir da sala foco do estudo, que 

possui 42m2, poderíamos considerar que foi necessário 0,048kW.h/m2, quando a 

operação dos Splits era feita pelos usuários, “Modo de Operação 1” e 0,033kW/m2 

quando feita pelo sistema de controle proposto, “Modo de Operação 2”. Logo, 

considerando que a área total de salas climatizadas (salas de aula, salas de reunião, 

laboratórios de pesquisa, sala de convivência, sala de gerência de infraestrutura e 

sala do suporte) no CIn-UFPE é de 1300m2, a instalação do sistema de controle 

proposto em todas essas salas, levaria a uma redução de 6084,0kW.h/mês 

representado uma redução de custo com energia elétrica devido ao respectivo 

sistema de climatização de aproximadamente de R$ 3.468,00 por mês. 

Partindo dessa estimativa, verificasse a viabilidade econômica para a 

implantação do sistema de controle proposto em todas as salas de aula do Centro 

de Informática, climatizadas por sistemas tipo Split, uma vez que o tempo de retorno 

do investimento (payback) seria conseguido em menos de 3 meses. 

Além dos ganhos energéticos comprovados, a implantação do sistema de 

controle proposto gera uma redução das horas de trabalho dos Splits, diminuindo os 

desgastes intrínsecos ao tempo de operação das máquinas, reduzindo a 

possibilidades de falhas e consequentemente os custos com manutenção preventiva 

e corretiva. 
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5.2 Principais Contribuições 

Criação de um sistema de controle de baixo custo que garante o aumento da 

eficiência energética de sistemas de climatização do tipo Split, conferindo reduções 

expressivas no consumo de energia elétrica e consequentemente os custos 

envolvidos. 

5.3 Trabalhos Futuros 

Como opção para trabalhos futuros, sugere-se o aperfeiçoamento do sistema 

de controle proposto nesse estudo, compondo em uma mesma plataforma o sistema 

o controle e a captura, conferindo-lhe maior flexibilidade de uso e redução do custo 

com dispositivos e sensores. 

Associar o funcionamento de outros equipamentos instalados dentro do 

ambiente ao sistema de controle, buscando redução do consumo de energia através 

da otimização do uso de outras fontes. 

Adicionar um número maior de sensores de presença a fim de diminuir o 

tempo de contagem para parada das máquinas quando da desocupação da sala, 

tornando o sistema de controle mais preciso. 
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