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1. Introdução 

De acordo com vários estudos realizados no que se refere à economia de energia 
elétrica durante o uso de ar condicionado, percebemos que esse é um dos maiores 
desafios tanto na automação residencial quanto na automação comercial. Para 
comprovar esses estudos e mostrar que esses desafios são frequentes, temos 
pesquisas realizadas pelos estudantes da Universidade Estadual de Piauí, que 
apresentam os problemas de desperdícios de energia causados pelo sistema de ar 
condicionado.  Constatou-se um problema de desperdício de energia nos AC (ar 
condicionado) das salas de aula da UESPI, no Campus de Parnaíba. Este problema, 
afeta diretamente no aumento da conta energética e diminui a vida útil dos 
aparelhos.¹  Para confirmarmos que esse tipo de problema é antigo, e que tem sido 
investigado em outros locais do Brasil, temos a pesquisa realizada pelos estudantes 
do Curso de Graduação de Tecnologia em Automação Industrial da Universidade 
Federal do Paraná, onde foi utilizado um protótipo, no laboratório da universidade, 
que realiza simulações para coletas os dados dos sistemas de ar condicionado em 
shopping centers, no intuito de controlar e minimizar os gastos com energia elétrica. 
Como buscamos uma redução no consumo de energia elétrica e em busca da 
energia elétrica sustentável e consciente, a tecnologia de ar condicionado, “inverter”, 
regula o fluxo de energia do sistema, alterando assim a velocidade de 
funcionamento do compressor. Isso fará reduzir o consumo de energia, pois quando 
se detectar que os ambientes precisam de menos refrigeração ou aquecimento, o 
compressor funcionará de forma mais lenta, inicialmente reduzindo os picos de 
energia e flutuação, pois nesse sistema o compressor quase nunca desliga, apenas 
ajusta a rotação do compressor, reduzindo assim o consumo de energia. Também 
temos que ter em mente que o programa criado pela ELETROBRAS, onde se visava 
além da preocupação, com a atuação e grave crise energética no Brasil a 
racionalização da mesma desde 1986, com o PROCEL – Programa Nacional de 
Combate ao Desperdício de Energia. ² A preocupação com o consumo de energia 
elétrica também ocorre em grandes estruturas, pois, mesmo com o 
acompanhamento de excelentes profissionais, há um descontrole no consumo da 
energia elétrica nos shopping centers que incorrem em multas ao ultrapassar as 
demandas contratadas, principalmente nos períodos de alto fluxo de pessoas no 
ambiente controlado por ar condicionados.³ (KLEPA, Guilherme Henrique Tognietti; 
PEREIRA, Isaias Vandoski. Automação para análise e controle de demanda de 
energia elétrica em shopping centers. 2013. Pag. 15). 
 
2. Objetivos 

O objetivo dessa pesquisa é propor um modelo para o controle e gestão desse 
consumo de energia elétrica nos sistemas de ar condicionado, no intuito de obter o 
número máximo de dados para gerar indicadores que poderão ser úteis para os 
sistemas de automação residencial e comercial que, atualmente, estão no mercado, 
e dessa forma, demonstrar maior assertividade para um consumo inteligente de 
energia. 



 
3. Métodos ou modelo de Pesquisa 

 

Fase 1 – Coleta de dados no consumo de energia elétrica durante o uso dos 
sistemas de ar condicionado que podem ser usados para se obter o maior número 
de variáveis possíveis, para um consumo inteligente. 
 
Com base nas soluções da literatura da arte e no mercado, temos algumas  
referências de como esses dados podem ser obtidos ⁴, como demostra o modelo de  
Contim Ramos ⁵, onde os dados são obtidos por um sistema criado em arduino. 
Outra referência que temos é o modelo apresentado por Paulino ⁶, que apresenta as  
tecnologias aplicáveis à automação da medição de energia elétrica.  
 
Fase 2 – Agrupamento das informações obtidas e comparativos dos cenários do 
antes e do depois. 
 
Com os dados obtidos, podemos criar um banco de dados que registrará os  
resultados anteriores e que servirá de comparativo em relação aos resultados  
posteriores. 
 
Fase 3 – Realização dos testes, aplicando-se na prática, e de forma inteligente, o  
uso dos sistemas de ar condicionado com soluções tecnológicas práticas. 
 
O uso de softwares ⁵ e/ou equipamentos com tecnologia apropriada ⁶ para medição  
e monitoramento de energia elétrica ⁷.    
 
Fase 4 – Validação dos resultados com as residências e empresas que foram 
submetidas aos testes.  
 
Com base nos resultados, teremos a validação dos usuários do sistema de energia. 
 
 
4. Resultados esperados 

Contribuir com a economia de energia durante o uso de sistemas de ar condicionado 
e ajudar com dados relevantes para a aplicação em sistemas de automação 
residencial e comercial, uma vez que essa proposta poderá promover impactos 
positivos de forma econômica, social e ambiental. 
 
5. Possíveis impactos econômicos, sociais e/ou ambientais 

De acordo com a literatura e pesquisas realizadas pela Mestranda Claudia Morishita, 
o crescente consumo e a busca pelo uso racional de energia é uma realidade nas 
principais nações do mundo. No Brasil, o setor residencial é responsável por 24% do 
consumo de energia elétrica do país, que foi de 426 TWh em 2009. Somado aos 
setores comercial e público, tem-se que, para 2009, o setor de edificações foi 
responsável por 47% da eletricidade consumida do país, ultrapassando o setor 
industrial, cujo consumo foi de 44%. Impulsionado principalmente pela crise ocorrida 
em 2001, medidas de eficiência energética foram tomadas no país. Dentre estas 
medidas estão os regulamentos para eficiência energética em edificações, criados 



no âmbito do Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações - PROCEL 
Edifica e desenvolvidos em parceria com o Laboratório de Eficiência Energética em 
Edificações - LabEEE/UFSC. Ambos de caráter voluntário, no ano de 2009 entrou 
em vigor o regulamento para edificações comerciais, de serviço e públicas e, em 
2010, o regulamento para edificações residenciais. O uso eficiente da energia tem 
gerado discussões nas principais nações do mundo. A crise de energia, ocorrida por 
fatores como a crise de petróleo na década de 70 ou o seu drástico aumento de 
preço no início dos anos 90, aumentou a preocupação governamental em vários 
locais do mundo em relação ao suprimento de recursos energéticos. Se por um lado 
fornece energia limpa e renovável, por outro a implantação de usinas hidrelétricas 
apresenta alto impacto ambiental através das inundações e possível deslocamento 
de pessoas; as usinas termoelétricas e nucleares por sua vez causam poluição e 
risco de acidentes ambientais. Ainda, o custo de ampliação dos sistemas geradores 
de energia implicaria cortes em recursos para outros setores sociais tais como saúde 
e educação. Este aumento no consumo contribuiu para a crise de 2001, ano no qual 
foi realizado um período de racionamento que durou 9 meses nas regiões Norte, 
Nordeste e Sudeste, sendo o setor residencial o que promoveu economias mais 
significativas (EPE, 2006). Diante desta crise, intensificaram-se as considerações na 
busca do uso racional da energia, das quais vale ressaltar a Lei 10.295 de 2001, que 
dispõe sobre a conservação e o uso racional de energia. ⁸ 
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