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1. RESUMO 

 

 Nos dias atuais, a qualidade de vida está cada dia mais associada ao consumo 

de energia elétrica, esse é o ponto onde deve-se refletir sobre o desenvolvimento 

sustentável, que por definição é a procura por satisfazer as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade das futuras gerações. Tendo em vista que cada 

vez mais equipamentos eletrônicos são utilizados, esse projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de um sistema supervisório para o monitoramento de aparelhos 

condicionadores de ar em estabelecimentos comerciais. Este sistema detecta se o 

ambiente está vazio e se a temperatura ambiente se encontra dentro dos padrões, 

possibilitando assim a tomada de decisão, sendo o desligando automaticamente os 

condicionadores ou ligando os mesmos. As configurações são pré-definidas pelo 

administrador que seleciona a temperatura e horários pré-definidos, visando assim 

contribuir para um melhor aproveitamento dos recursos e durabilidade dos 

equipamentos condicionadores bem como uma economia financeira considerável com 

a redução do consumo de energia elétrica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Até a primeira metade do século passado a única preocupação que se tinha na 

construção de um edifício, era o de fornecer os requisitos mínimos para se viver 

dignamente, como por exemplo, o saneamento básico. Porém com o avanço da 

tecnologia, novas tendências foram incorporadas nas residências, as pessoas querem 

morar em um ambiente em que lhe ofereçam mínima segurança e conforto, como 

impermeabilidade de chuva, neve e vento, energia elétrica para consumo na 

iluminação, chuveiros, torneiras e condicionadores de ar (CARMO e PRADO, 1999). 

Como um dos desafios, atualmente, é conciliar o desenvolvimento econômico 

e social com a preservação do meio ambiente, um novo cenário nas construções das 

edificações foi estabelecido, gerar conforto utilizando menos energia possível. Hoje 

em dia o sistema de refrigeração é algo que já está incorporado nas construções, 

deixando de ser utilizado somente nas câmaras frias, açougues e geladeiras. Assim 

cada vez mais as incorporadoras estão em busca de redução do consumo de energia 

elétrica utilizando frequentemente sistemas de controle de climatização mais 

eficientes. 

 



3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema supervisório de controle da 

climatização de ambientes comerciais, podendo assim aumentar a vida útil dos 

equipamentos e melhor o aproveitamento dos recursos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para esse estudo será desenvolvido uma maquete para simular os ambientes 

que serão monitorados, porém pretende-se que essa aplicação seja implementada 

em ambientes comerciais. 

O sistema supervisório será instalado no computador da central de 

monitoramento, que receberá as informações dos sensores instalados em outro 

ambiente. Um operador terá que configurar algumas informações de operação do 

supervisório relacionado ao ambiente, como a data e hora inicial, data e hora final e a 

temperatura em que se deseja manter o ambiente climatizado. No supervisório o 

operador poderá visualizar a temperatura em tempo real, assim como se há pessoas 

nos ambientes e se os aparelhos de ar condicionado estão ligados. Alterações no 

sistema como a mudança dos parâmetros ou desligamento do ar poderão ser 

realizadas em qualquer momento. 

O software supervisório será desenvolvido na linguagem C# e receberá as 

informações via porta serial, nesse caso o computador estará conectado a um 

microcontrolador (ATMEGA 328p), que recebe as informações através de um módulo 

wireless NRF24L01, com alcance de até 50 m com obstáculos. Como os sensores de 

temperatura LM35 e de presença, módulo PIR, estarão instalados em um ambiente 

diferente ao da central de monitoramento, outro módulo wireless e microcontrolador 

deverão ser instalados nesse local.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O projeto foi divido em etapas de modo a estudar e testar cada passo 

separadamente, inicialmente foi realizado o estudo da comunicação serial do 

microcontrolador com o sistema supervisório. Nesta etapa os sensores foram 

conectados diretamente ao microcontrolador, que por sua vez foi ligado via serial ao 

computador. 



 Em um segundo momento foi realizado o estudo do módulo wireless 

NRF24L01, necessário para enviar as informações do ambiente a central de controle. 

Esse módulo foi conectado a um microcontrolador, que recebe as informações dos 

sensores e em um outro ponto outro módulo NRF24L01 foi conectado ao 

microcontrolador que estava funcionando em conjunto com o supervisório, via serial. 

Dessa forma os dados lidos de um sistema deverão ser enviados ao que está 

conectado ao supervisório. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Para o estudo de transmissão das informações de um módulo wireless ao outro, 

foi programado que o microcontrolador enviasse as informações dos sensores através 

de uma string, contendo cinco caracteres referentes a temperatura, um caractere que 

indica se há movimento de pessoas no ambiente e um separador de caracteres entre 

temperatura e movimento. Supondo que a temperatura ambiente esteja em 16ºC e 

que haja pessoas no ambiente, a string a ser enviado pelo supervisório terá a seguinte 

característica: 16,62#1.O resultado pode ser visualizado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tela inicial da comunicação serial e amostra dos dados obtidos. (AUTORES, 2017) 

 

 Como os resultados de transmissão de dados e funcionamento dos sensores 

se mostraram satisfatórios, o estudo para confecção da maquete foi iniciado, pois 

somente através do ambiente projetado que será possível concluir a programação do 

supervisório.  
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