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Resumo- Sistemas de refrigeração e climatização estão sendo largamente usados no Bra-
sil e no mundo, com crescimento expressivo na última década. Técnicos em refrigeração
e climatização utilizam diversas ferramentas nos processos de instalação e manutenção
de sistemas de refrigeração. Essas ferramentas não são integradas, obrigando o técnico a
utilizar 4, 5 ou até mais ferramentas em um único processo para realizar o procedimento
de instalação ou manutenção corretamente. Essas ferramentas também não costumam
possuir tecnologia embarcada, sendo em sua maioria analógicas ou com visores digitais
simples. O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema embarcado integrando em
um único dispositivo 3 sensores diferentes (temperatura, pressão e potência elétrica), pro-
cessando os dados colhidos por esses sensores e disponibilizando-os em uma plataforma
web via WiFi e em um aplicativo rodando em um Smartphone. A base do projeto será
o sistema embarcado, cujo utilizará o sistema operacional em tempo real FreeRTOS e o
microcontrolador ESP32.

Palavras-chave: Sistema Embarcado. FreeRTOS. ESP32.

1 Introdução

O mercado nos últimos anos vem adotando mais equipamentos considerados “in-
teligentes”, dispositivos com não apenas mais eletrônica embarcada, com hardware mais
poderoso, mas também equipamentos conectados, seja à internet ou outros meios de co-
municação, preferencialmente sem fio. Estamos na era da Internet of Thing (IoT), onde
esses equipamentos com sua eletrônica embarcada e conectada na Internet, permitem



funções e facilidades antes só vistas em filmes de ficção científica. Desde geladeiras que
monitoram os alimentos e avisam o usuário de comidas estragadas ou quando precisam
repor, máquinas de lavar que avisam o dono se ele usou muito sabão, cafeteiras que aque-
cem sozinhas e avisam o término do preparo enviando uma mensagem, ar condicionado
que liga ao detectar a pessoa indo para casa, carros inteligentes e interligados, os usos e
possibilidades para esses dispositivos são intermináveis. A “casa inteligente” enfim é uma
realidade, com equipamentos como a Alexa1 se popularizando nas residências.

Na industria a situação não é diferente, onde linhas de produção inteiras com seus
maquinários são interligadas e conectadas, permitindo operação e monitoração remotas.
Com sistemas embarcados cada vez menores, mais poderosos, mais conectados e mais
baratos, a IoT avança em todos os segmentos, permitindo que pessoas e máquinas saibam
e monitorem os mais diversos dados de sensores, desde de monitorar a umidade e a
radiação solar em uma plantação, a velocidade e comportamento de veículos no trânsito,
a qualidade do ar numa via movimentada, não há limites para onde possamos levar a
medição de dados no nosso meio.

Um dos segmentos em maior expansão no Brasil e também no mundo é o de refrige-
ração e climatização. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar
Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), o mercado de Aquecimento, venti-
lação, ar condicionado e refrigeração (HVAC-R) foi próximo de R$32,9 bilhões (ABRAVA,
2020) em 2020. Um dos primeiros conceitos que vem a nossa mente ao pensar em IoT
aplicado à refrigeração é de soluções de monitoramento de ambiente e consumo. Uti-
lizar sensores para saber qual temperatura de um cômodo, um freezer, ou uma cadeia
de suprimentos refrigerados em um mercado ou transportados em contêineres, podendo
monitorá-los e controlá-los remotamente, são seus usos mais comuns e disseminados. Po-
rém, todos esses equipamentos e estruturas de refrigeração e climatização têm algo em
comum que vem sendo negligenciado na onda de digitalização: o processo de instalação.

Com um crescimento médio anual no número de novos aparelhos de refrigeração
residenciais de 9% entre 2005 e 2017 (ENERGéTICA, 2018), e estabilizado na área co-
mercial/industrial entre 2014 e 2020 (ABRAVA, 2021), a tecnologia em IoT vem tendo
lenta adoção onde cada vez mais se mostra necessário a utilização de equipamentos moder-
nos, fornecendo melhores instalações e projetos de refrigeração, reduzindo o desperdício
de material (cobre, gás refrigerante, etc) e permitindo um melhor funcionamento do equi-
pamento, reduzindo seu consumo elétrico e aumentando sua vida útil.

O processo de instalação ou manutenção de um sistema de refrigeração exige, além
de um técnico devidamente habilitado, uma série de equipamentos específicos (ELETRO-
FRIGOR, 2019), exemplificados na Figure 1 2.

Uma das etapas mais importantes no processo de instalação/manutenção de sistemas
de refrigeração envolve a monitoração de grandezas de temperatura, pressão e consumo
elétrico. Essa monitoração é realizada com o uso de três tipos de equipamentos: sensores
de temperatura, um manômetro para medir pressão e um alicate multímetro para gran-

1https://developer.amazon.com/pt-BR/alexa
21) Alicate amperímetro e voltímetro. 2) Vacuômetro Digital Testo552. 3) Termômetro penta Vulkan.

4) Ferramentas diversas. 5) Maçarico e gás MAPP. 6) Conjunto manifold. 7) Bomba de vácuo e óleo
lubrificante. 8) Alicates.



Figura 1 - Equipamentos para instalação de um sistema HVAC.

Fonte: (VITAL, 2021).

dezas elétricas. Tipicamente esses três equipamentos são analógicos ou com quantidade
mínima de eletrônica embarcada. Isso faz com que o operador técnico necessite constante
observação sobre as grandezas medidas, tomando tempo e atenção. Também aumenta o
peso e quantidade de equipamentos carregados.

Na Figure 2 temos um exemplo de um técnico realizando o procedimento, com sua
atenção focada na leitura dos sensores. Esses dispositivos, com esse procedimento, fazem
parte da maioria das instalações e rotina dos técnicos na área de refrigeração. Embora
a pandemia de covid-19 tenha feito a economia do país desabar em 2020, refletindo-
se negativamente no faturamento do HVAC-R, com uma queda de 4% nas vendas, ao
menos o mercado de ferramentas para sistemas de refrigeração e ar condicionado seguiu o
caminho contrário. Razões não faltam para esse comportamento, como o fato de o trabalho
dos técnicos ter sido considerado essencial, especialmente para serviços de instalações e
de manutenção e limpeza de equipamentos. Em outra ponta, os players dessa indústria
apostaram na diversificação de seus produtos, dando tração nas vendas com o apelo gerado
pela tecnologia embarcada em novas ferramentas. Os equipamentos integram algumas
funções, como medidor de temperatura e pressão em um mesmo dispositivo, exibindo
a informação numa tela LCD, integrando diversas informações, e possibilitando alguma
configuração simples, como emissores de alerta sonoros. Os mais avançados, permitem
até a transferência via bluetooth da informação lida dos sensores para aplicativos rodando
em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Em comum entre esses dispositivos mais
modernos, estão o custo elevado, não integração total dos sensores, serem importados,
não terem idioma localizado (PT-BR) e assistência técnica especializada e cara.

2 Motivação e histórico do projeto

No 2° semestre letivo 2020 do IFSC-SJE, o autor desta monografia, sob orientação
dos professores Carlos Boabaid, Joaquim Manoel Gonçalves e Samuel Luna de Abreu,



Figura 2 - Refrigerista monitorando equipamentos.

Fonte: (SHUTTERSTOCK, 2020).

realizou um projeto de pesquisa intitulado “Análise experimental dos parâmetros de con-
trole e operacionais de uma máquina de fabricar gelo movida a energia solar” (SJ, 2021).
Devido a restrição de acesso ao campus imposta pela pandemia de covid-19, não houve
como usar os equipamentos e estruturas do campus. Com isso, foi prototipado um pequeno
sistema de refrigeração residencial para permitir ao aluno desenvolver os experimentos do
projeto. Com o foco em monitorar o comportamento do sistema, foi desenvolvido um
protótipo de sistema embarcado com diversos sensores responsáveis por coletar dados do
sistema. Sensores, estes, semelhantes aos usados pelos técnicos em refrigeração. Com este
projeto de pesquisa, verificamos se existiam produtos semelhantes no mercado, e identifi-
camos a possibilidade de desenvolver uma solução que agregue novas funcionalidades, seja
inovador, e mostre um diferencial com o que existe de estado da arte do mercado.

3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma solução para monitoração de um
sistema de refrigeração, englobando um dispositivo eletrônico de aquisição de dados de
sensores, com conexão sem fio para enviar os dados para a nuvem e também para um
aplicativo instalado em um aparelho móvel como smartphone ou tablet.

Para realização do objetivo geral, alguns objetivos específicos foram definidos:

• Projetar e construir um dispositivo de coleta dos dados de sensores de temperatura,
pressão e energia elétrica com capacidade de comunicação sem fio;

• Projetar e desenvolver o software do dispositivo de coleta de dados com base em um



Figura 3 - Projeto de pesquisa IFSC-SJE.

Fonte: Autoria própria.

sistema operacional em tempo real;

• Integrar dispositivo a uma plataforma online e um aplicativo Android via Bluetooth
para visualização dos dados.

4 Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em metas e etapas, disponíveis na Table 1.
A orientação para essa divisão foi alicerçada em desenvolver um protótipo simples de
hardware em um protoboard para testar cada sensor, verificando sua qualidade, calibrando-
o e também testando as bibliotecas do código fornecido pelo fabricante. Após a conclusão
dessa fase inicial, o projeto irá para o core do projeto: o FreeRTOS rodando sobre o
microcontrolador ESP. Essa etapa será a mais complexa e duradoura do projeto. Em
paralelo a ela será desenvolvido a placa de circuito impressa para prototipagem em uma
empresa chinesa, buscando o baixo custo dessa placa. Como encomendas da China podem
demorar, essa etapa foi adiantada visando não correr riscos por atraso de entrega. A
penúltima etapa será o desenvolvimento dos sotfwares e ferramentas a serem utilizadas
na nuvem e o aplicativo rodando no smartphone. Essas ferramentas já estão prontas,
bastando configurar e personalizar. Como possuem licenças abertas, livres, não haverá
problemas de licenciamentos, patentes e/ou de direito autoral. Finalizando, com a chegada
da placa de circuito impressa, todos os sensores e hardwares serão integrados, testados e
documentados no relatório final do TCC.



Tabela 1 - Metas e etapas.

Metas Nº Descrição das atividades

2* M1 - Elaboração de um protótipo simples
para teste, calibração e validação dos sensores. E1 Elaboração de um protótipo simples, com somente o

hardware básico para cada sensor, visando testá-los e validá-los.

E2

Integração do protótipo simples com o DS18B20, sensores de pressão e wattímetro,
nesta ordem. Realizando testes com as bibliotecas fornecidas pelo fabricante,

calibrando-os caso necessário e validando com instrumentos certificados
disponibilizados pela área de refrigeração do campus IFSC-SJE.

Cada sensor será testado individualmente, sem ter os outros adicionados ao protótipo.

5*M2 - Desenvolvimento do software do
sistema embarcado usando FreeRTOS. E3 Análise e definição dos requisitos do software.

E4 Projeto do sistema.

E5 Desenvolvimento do código.

E6
Testes do código com os sensores no protótipo simples,

em ordem de execução e cada um isoladamente:
DS18B20, sensores de pressão e wattímetro.

E7 Testes do código desenvolvido adicionando a bateria ao protótipo simples,
para checagem de valores de carga e comportamento do sistema.

6*M3 - Construção do protótipo principal, com
todos os sensores e recursos adicionados. E8 Construção do protótipo principal na matriz de contato.

E9 Adição do DS18B20 no protótipo principal,
integrando-o ao software desenvolvido e testando-os

E10 Adição dos sensores de pressão no protótipo principal,
integrando-o ao software desenvolvido e testando-os

E11 Adição do wattímetro no protótipo principal,
integrando-o ao software desenvolvido e testando-os.

E12 Adição da bateria no protótipo principal,
realizando testes de durabilidade e leitura da carga.

E13 Testes do protótipo principal com todos os sensores e bateria.

4*M4 - Desenvolvimento da placa
de circuito impressa (PCB). E14 Projeto e desenvolvimento da placa de circuito impresso (PCB).

E15 Encomenda de construção do PCB.

E16 Compra dos componentes necessários para montagem do PCB.

E17 Soldagem dos componentes no PCB para placa final.

4*M5 - Desenvolvimento do
aplicativo do smartphone. E18 Desenvolvimento de módulo dentro do aplicativo para

pareamento Bluetooth com o sistema embarcado, e testes com o mesmo.

E19 Desenvolvimento de módulo dentro do aplicativo para
gerenciamento do WiFi do sistema embarcado e testes com o mesmo.

E20 Desenvolvimento de opção de tempo de leitura dos sensores
e testes para verificar comportamento do sistema embarcado.

E21 Montagem do layout para exibição dos valores lidos dos sensores.

7* M6 - Desenvolvimento do
recursos utilizados na nuvem. E22 Instalação e configuração do Node-RED numa plataforma na nuvem.

E23 Instalação e configuração do brooker MQTT no Node-RED.

E24 Instalação e configuração do SGDB InfluxDB no Node-RED.

E25 Instalação e configuração do Grafana na plataforma na nuvem.

E26 Integração entre brooker MQTT, InfluxDB e Grafana.

E27 Criação de painel de controle no Grafana,
com os gráficos correspondentes a cada sensor.

E28 Testes dos serviços hospedados na nuvem.

2* M7 - Desenvolvimento do corpo plástico
de acondicionamento do sistema embarcado. E29 Desenhar uma embalagem plástica para

acondicionamento do sistema embarcado.

E30 Encomendar a construção da embalagem
plástica em um serviço de impressão 3D.

3* M8 - Entrega final do projeto, com os
avisos de falhas e desligamento automático. E31 Testagem do PCB desenvolvido com o software, sensores,

bateria e recursos em nuvem e aplicativo Smartphone.

E32 Montagem do PCB na embalagem plástica.

E33 Testes e possíveis correções.

Fonte: autoria própria.

5 Resultados e Discussão

Resultados e discussões estarão disponíveis com o desenvolvimento do projeto.



6 Considerações Parciais/Finais

Com esse trabalho, o aluno adquirirá conhecimentos aprofundados e utilizados na
prática, em um sistema real, não simulado, de um sistema embarcado com um software
em tempo real, lendo diversos sensores e enviando as informações via sem fio. O projeto
necessitará de conhecimentos aprofundados em linguagem de programação C/C++, com
conceitos de sistemas operacionais como filas, escalonamento, semáforos, etc. O desen-
volvimento da placa de circuito impresso também será interessante, mostrando como que
o projetado nem sempre terá sucesso, com erros podendo acontecer e sendo detectados
só depois que a placa estiver montada. Um desafio que mostrará como um bom projeto
aliado a paciência e novas descobertas/conhecimentos só virão com a prática.
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