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1 RESUMO 

Este trabalho propõe um estudo para sistemas de condicionamento de ar com 

possibilidade de implantar um controle dinâmico nestes sistemas através da 

elaboração de um modelo teórico para simulação com a plataforma Matlab / 

Simulink e o estudo de caso em um ambiente real com a coleta de dados por meio 

de instrumentação com medidores de energia, termômetros e câmera termográfica. 

A análise do sistema energético de um ambiente ou processo nos permite identificar 

a demanda de energia e consumo em função das fontes geradoras de 

contaminantes e perdas mecânicas e elétricas, logo é fato que em uma analise 

detalhada seja possível identificar e simular um modelo de controle dinâmico para 

minimizar as perdas e alcançar a melhor eficiência, consequentemente a redução do 

consumo das fontes de energia. Os dados serão obtidos do sistema real e simulados 

no modelo gerado para confrontar situação de erro e curvas de eficiência. Como 

resultado da aplicação do controle dinâmico no sistema de condicionamento de ar 

que se obtenha uma redução do consumo de energia elétrica de forma a manter o 

conforto térmico determinado por norma técnica e padrões de segurança ao longo 

da ocupação do ambiente até sua completa utilização. 

 

Palavras chave: Condicionamento de ar. Controle dinâmico. Eficiência energética. 

 

2  INTRODUÇÃO 

O mundo enfrenta diversos desafios no que diz respeito a garantir um 

desenvolvimento baseado em medidas que visem ao abastecimento energético 

sustentável, otimizando o uso dos recursos naturais. (INATOMI, 2012). 

Condicionamento de ar envolve não apenas o controle de temperatura, mas 

também o controle de umidade e contaminantes e trata de sistemas importantes 

para os processos atuais, pois são responsáveis por manter o conforme térmico e 

regular o ar ambiente principalmente onde há fontes geradoras de calor, que 

conforme referenciado pelo INEE que são expressivas como a aplicação em 

datacenter, CPD, indústria cinematográfica, indústria e ambientes fechados com 

grande estadia de pessoas o que produz uma grande quantidade de calor sensível. 

Os controles atuais fazem previsão a sistemas com uma faixa de variação 

aceitável da fonte de calor, porém não compreendem o início de operação destes 

sistemas ou uma taxa de ocupação inicial em 0. 



Evidenciado por CARDOSO, 2013 a automação predial contribui em larga 

escala para eficiência energética, portanto a falta de controle dinâmico faz com que 

estes sistemas operem em sua capacidade máxima mesmo com as fontes 

geradores de calor dissipando pouca energia, logo haverá uma sensação de frio que 

poderá gerar desconforto térmico. 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é propor o estudo de metodologias de controle ativo 

que visa à máxima eficiência energética para o condicionamento do ar de um 

ambiente mediante a análise dinâmica e automática das fontes geradoras de calor e 

temperatura ambiente. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia proposta neste trabalho possui duas partes. Uma dedicada à 

identificação do problema de falta de controle no condicionamento de ar e outra 

dedicada ao estudo dos sistemas e métodos para um controle eficiente. 

 Para o estudo do problema e avaliação do controle ativo de condicionamento 

de ar está definida a aplicação em um ambiente real, o qual é representado por 

modelo simplificado que representa a dinâmica do controle de condicionamento de 

ar em ambiente fechado, sendo este avaliado e escolhido como primeira etapa deste 

projeto de pesquisa, dado que para uma comparação de dados a fim de se 

comprovar a efetividade do controle ativo é dispensável a análise sobre um modelo 

empírico o qual não traduz todas as variáveis de processo com fidelidade. 

 Após modelo será implantado para o sistema uma operação automática 

onde há a necessidade interfaces e equipamentos eletrônicos para controlar o 

sistema de potência para HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), onde 

para aplicação se faz necessário à utilização de instrumentação específica para 

monitoramente e análise do sistema e formulação do problema. 

A avaliação dos dados determina o resultado qualitativo do controle ativo e 

dinâmico na eficiência do condicionamento de ar, consequentemente menor 

consumo de energia elétrica no sistema. 

 

 

 



5 DESENVOLVIMENTO 

Para melhor entendimento dos métodos dinâmicos de condicionamento de ar 

foi idealizado neste desenvolvimento, partes distintas de modo que cada uma delas 

tenha funções especificas dentro do processo. 

A pesquisa teve inicio a partir da conscientização da eficiência energética em 

condicionamento de ar. Baseados em situações reais, medidas foram tomadas para 

analisar métodos quantitativos, para criar um modelo de sistema de controle 

empírico, para evidenciar o consumo das instalações elétricas. Por se tratar de um 

assunto que abrange diversos tipos de condicionamento de ar, ao final desta  

pesquisa indicara qual ou o melhor sistema dinâmico de controle para sistema de 

condicionamento de ar seja ele split, janela, torre de resfriamento ou water chiller. 

 Foram coletados dados onde foi evidenciado que o consumo de energia em 

sistemas de condicionamento de ar em ambiente fechado é elevado por não ocorrer 

controle dinâmico do sistema, pois apenas há o controle “liga/desliga” que é 

controlado manualmente pelo usuário, a fim de manter a temperatura ideal de 

conforto, portanto para que o condicionamento de ar não trabalhe em potência 

máxima, o sistema de controle garante a eficiência do equipamento 

(consumo/resfriamento). 

 

6 RESULTADOS 

Através de pesquisas realizadas com condicionamento de ar, onde podemos 

exemplificar que um aparelho de ar condicionado resfria e ventila. É fato que o 

condicionador de ar trabalha de forma que necessita estar acionado para refrigerar o 

ambiente, enquanto que na etapa de ventilação permanece em modo de repouso 

até que a diferença de temperatura seja identificada e o ciclo inicie novamente. 

Portanto, é evidente a necessidade de um sistema de controle dinâmico controla 

com precisão a variação gradativa de temperatura. Com base nesta análise é 

notável que há uma  eficiência energética efetiva, pois é possível, à principio, prever 

empiricamente a redução do consumo energético na instalação elétrica. 
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