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Abstract - This work proposes the use of sensor technology 

with wireless networks with the IEEE 802.11 standard, which 

allows users to obtain, transmit and control in real time: data, 

processes and services, based on the concept of smart cities. 

Keywords - Intelligent buildings, energy efficiency, surface 

temperature sensors, IEEE 802.11 standard. 
 

Resumo – Este trabalho propõe como solução, para o problema de 

monitoramento da temperatura de superfície em edifícios 

inteligentes, a utilização de tecnologia de sensores com redes sem- 

fio com o padrão IEEE 802.11, que possibilita aos usuários obter, 

transmitir e controlar em tempo real: dados, processos e serviços, 

com base no conceito de cidades inteligentes. 

Palavras – chave: Edifícios inteligentes, eficiência energética, 

sensores de temperatura de superfície, padrão IEEE 802.11. 

  

I. INTRODUÇÃO 

  

  Monitoramento de diferentes grandezas, em uma 

edificação vem de encontro aos conceitos de cidades e de 

edifícios inteligentes. Mais especificamente, o monitoramento 

da temperatura está, ainda, diretamente relacionado ao 

conforto térmico nas edificações e, consequentemente ao 

consumo de energia elétrica e à eficiência energética [1]. Se 

uma edificação não é confortável termicamente, seus usuários 

tendem a acionar dispositivos de resfriamento do ambiente, 

como aparelhos de ar-condicionado, ocasionando o aumento 

do consumo de energia da edificação e a redução da eficiência 

energética da mesma [2].  

Alguns fatores podem agravar o problema do desconforto 

térmico nas edificações [3]. Por exemplo, quando não há um 

planejamento adequado da envoltória da edificação, como 

utilização de zonas de sombreamento, cultivo de vegetação e 

preservação da ventilação natural no entorno da envoltória da 

edificação, a radiação solar aquece a face externa da 

edificação e pode provocar o aumento da temperatura nas 

faces internas da edificação, prejudicando o conforto térmico 

dos ocupantes [4].  

O aumento da temperatura nas edificações pode ter como 

consequência uma diminuição na eficiência energética da 

mesma [5]. Desta forma a eficiência energética, é algo muito 

questionado na atualidade, pois os recursos naturais 

encontram-se em escassez na natureza, sendo que este 

conceito se faz presente em todos os setores como: 

agropecuário, na industrial, também na própria geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, além do 

ambiente construído (edificações) [6].  Nas edificações, a 

eficiência energética vem atrelada a diversos fatores sendo 

eles: autonomia do uso dos recursos naturais, como luz e 

ventilação natural, uso apropriado das fontes renováveis de 

energia elétrica, conforto térmico e ambiental [7]. 

Dentro do conceito de Cidades Inteligentes, a cidade é 

capaz de fornecer diversas informações para seus gestores e 

habitantes como: temperatura do ar, intensidade luminosa da 

abóbada celeste, tráfego urbano, nível de qualidade do ar, 

nível de qualidade da água, dentre outros [8].  

Assim, destacam-se os edifícios inteligentes, que podem ser 

edifícios residenciais, comerciais ou públicos, que possuam 

suas informações monitoradas e controladas por um sistema de 

gerência [9]. Essas informações, normalmente, são dados da 

edificação disponibilizados para seus moradores como dados 

de: conforto, segurança, iluminação inteligente, economia de 

energia elétrica, economia de água, qualidade do ar, etc.[10].  

Considerando o contexto dos edifícios inteligentes, e os 

aspectos relacionados ao conforto térmico em edificações já 

descritos anteriormente, torna-se interessante o 

desenvolvimento de uma metodologia para o monitoramento 

da temperatura em edifícios inteligentes, com o uso de 

sensores de temperatura de superfície em diferentes pontos da 

edificação.  

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de 

uma solução tecnológica, capaz de aferir, coletar e armazenar 

os dados de temperatura de superfície de edificações com o 

intuito de atender a demanda de edificações inteligentes em 

ascensão no cenário atual, apoiando o campo da eficiência 

energética para edificações, certificações ambientais para 

edificações, ações de minimização do consumo de energia 

elétrica em edificações, dentre os demais campos 

relacionados. 
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II.  BREVE HISTÓRICO DA TECNOLOGIA 

As redes sem fio são conhecidas, por permitirem que os 

dispositivos eletrônicos possam se comunicar uns com os 

outros, sem a necessidade de fontes cabeadas para realizar o 

tráfego das informações. Redes sem fio na atualidade se 

tornaram um dos meios mais populares de acesso à rede de 

informações de dados e internet, pela grande quantidade de 

dispositivos eletrônicos desenvolvidos e popularmente 

inseridos no cotidiano dos usuários [11].  

A utilização das redes sem fio, em seu inicio não tinham 

como principal aplicação atender dispositivos eletrônicos 

móveis como nos dias de hoje. No primeiro momento as redes 

sem-fim atendiam as necessidades e aplicações voltadas à 

satélites e transmissão de dados, com sinais de 

telecomunicações, rádio e televisão, transmitidas com técnicas 

de modulação e processamento de sinais [12]. 

Porém na atualidade, anualmente milhões de aparelhos 

eletrônicos como: smartphones, tablets, smartvs, lap-tops, são 

vendidos por todo o mundo e todos com capacidade de 

comunicação sem fio. O que fez com que os meios e os 

padrões de comunicação sem fio evoluíssem e conseguissem 

atingir um nível de alta robustez e qualidade de serviço, capaz 

de atender a demanda de fluxo de dados exigidas, nos dias de 

hoje pela quantidade de dispositivos existentes [13]. 

Quanto ao Padrão IEEE 802.11, criado pelo IEEE (Institute 

of Electrical and Eletronics Engineers) no ano de 1991, mas 

finalizado e lançado comercialmente no ano de 1997, com o 

intuito de estabelecer um método e uma técnica, para interação 

de conectividade de rede sem fio. Por ser um padrão de 

comunicação, amplamente difundido e comercializado por 

suas características de qualidade do sinal e robustez a longas 

distâncias, fez com que o mesmo seja um meio de 

comunicação sem fio atual ainda nos dias de hoje, operando 

na faixa de frequência de 2,4 GHz [11]. 

 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

A abordagem metodológica deste trabalho se divide em três 

partes, sendo elas: 

 Desenvolvimento do grupo de sensores de 

temperatura de superfície; 

 Roteador Wi-Fi padrão IEEE 802.11; 

 Realização do ensaio. 

O diagrama de blocos deste sistema de monitoramento de 

temperatura de superfície encontra-se ilustrado na Figura 1.  

Nessa figura, observa-se a presença de seis sensores de 

temperatura de superfície que foram conectados a um roteador 

Wi-Fi com o padrão IEEE 802.11, e o notebook conectado a 

rede do roteador para que, posteriormente, possa-se efetuar o 

download das informações. 

 

 
Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema de monitoramento de 

temperatura. 

 Desenvolvimento do grupo de sensores de 

temperatura de superfície.  

O sensor de temperatura de superfície foi projetado, 

respeitando os sensores deste mesmo tipo presentes no 

mercado.  

Projetado com uma cápsula composta por quatro placas de 

cortiça na seguinte dimensão: 40 mm X 15 mm, com 3 mm de 

espessura e uma placa de alumínio com as mesmas dimensões 

das placas de cortiça, porém com 1 mm de espessura, em 

formato retangular. Essa cápsula foi projetada, afim de 

preservar e aferir a real temperatura de superfície existente no 

ponto de aferição, a Figura 2 ilustra, em perspectiva a 

modelagem do sensor proposto.  

 

 
Figura 2 – Modelagem em 3D do sensor proposto em perspectiva. 

 

Já a Figura 3, ilustra a vista lateral do sensor em 

desenvolvimento. O lado esquerdo da figura representa o 

sensor proposto e o lado direito da figura representa a vista 

lateral em corte, onde pode-se visualizar o transdutor de 

temperatura no interior da capsula. 

 
Figura 3 – Modelagem em 3D do sensor proposto, vista lateral do sensor 

proposto. 

 

 Transdutor de temperatura 

 

Com foco na construção, de um sensor de temperatura de 

superfície de baixo custo, existem inúmeros transdutores de 

temperatura comercializados mundialmente. Porém, neste 

trabalho, o transdutor escolhido foi o LM35, um circuito 
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integrado, com encapsulamento do tipo TO-92 com três pinos 

sendo eles: +Vs (tensão de entrada), Vout (tensão de saída) e 

GND (terra).  

Sua alimentação está na faixa de tensão entre 4V e 20V, 

sua capacidade de operação está na faixa de – 55ºC à 150ºC, 

com precisão de 0,5 ºC [14], sendo que esta tolerância é 

considerada aceitável para os índices de aferição de 

temperatura, por se tratar de um erro durante o processo 

químico de dopagem dos materiais na camada de valência. 

 A relação de transdução de temperatura é dada pela ordem 

de 10mV/ºC no pino de tensão de saída (Vout), ou seja, se na 

saída do transdutor LM25 constar 0V significa que a 

temperatura medida corresponde a 0ºC. A Figura 4 ilustra o 

transdutor LM35. 

 
Figura 4 - Transdutor de temperatura LM35. 

 

Como este transdutor trabalha com uma resolução de 10 

mV para cada 1 ºC, com isso uma expressão é inserida dentro 

do ambiente de programação do micro-controlador Arduino, 

para que o processo de transdução e exibição dos dados de 

temperatura em graus Celsius seja efetuada com sucesso [14].   

 

 Estrutura da cápsula 

 

Como já dito anteriormente, o LM35 é um circuito 

integrado com o tipo de encapsulamento TO-92. Este circuito 

integrado precisa ser adaptado para que seja utilizado como 

sensor de temperatura de superfície, para edifícios inteligentes. 

Sem essa adaptação, o ambiente em que o transdutor está 

aferindo a temperatura de superfície pode influenciar nas 

medidas.  

Assim, foi construída uma cápsula constituída de 4 placas 

de cortiça com as dimensões da modelagem em 3D, esta 

configuração pode ser visualizada na Figura 5. 

 

 
Figura 5 -  Placas de cortiça para capsula do sensor de temperatura de 

superfície. 

Em seguida, sobre o transdutor de temperatura foi soldado 

um cabo do tipo flat com extensão de 1m para dar maior 

mobilidade no momento de fixação do sensor na superfície da 

edificação. O transdutor de temperatura foi posicionado no 

centro da quarta placa de cortiça. 

Para finalização da estrutura da cápsula do sensor de 

temperatura de superfície, foi utilizada uma placa de alumínio 

devido a suas características, de condutividade térmica e de 

preservação da temperatura. Na Figura 6, se encontra a 

estrutura da cápsula montada, juntamente com o transdutor de 

temperatura e na Figura 7 o conjunto de seis sensores a serem 

usados no ensaio. 

 

Figura 6 -  Estrutura da cápsula do sensor completa. 

 
Figura 7 -  Seis sensores completos com a estrutura da cápsula. 

 

 

 Roteador Wi-Fi padrão IEEE 802.11 

 

O roteador Wi-Fi padrão IEEE 802.11 utilizado neste set-

up foi um: TP LINK, modelo TL-WR742ND, com duas 

antenas, quatro portas para rede cabeada, com desempenho de 

até 150 Mb/s e com porta USB acoplada na parte traseira.  

Para que o roteador pudesse ler, receber e armazenar as 

informações dos sensores de temperatura acoplados no 

microncontrolador, foi instalado, o software OpenWRT open 

source que trabalha com o sistema operacional Linux. Este 

software foi instalado em um pen-drive conectado na porta 

USB do roteador e adaptado para armazenar os dados 

coletados. O OpenWRT fornece um sistema de gerenciamento 

de pacotes, podendo, desta forma ser adaptado para trabalhar 

com um microcontrolador e ler os dados dos sensores 

conectados ao mesmo, transmitindo estes dados para uma 

página Web ou a uma central de monitoramento, que pode, 

então, realizar a tomada de decisão [15].  

 

 Realização do ensaio 

 

Este ensaio foi realizado no interior de um dos laboratórios 

da universidade, por um período de duas horas, onde os seis 

sensores de temperatura de superfície foram posicionados em 

uma das paredes internas do laboratório. Os dados de 

temperatura do ar foram coletados a cada trinta segundos e 

armazenados no pen-drive do roteador Wi-Fi com o padrão 

IEEE 802.11, onde os sensores foram posicionados em seis 

diferentes pontos da superfície de uma das paredes da 
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edificação, pois a temperatura ao longo da mesma é diferente, 

por uma questão de distribuição térmica ao longo da estrutura 

do material. A configuração geral do set-up montado pode ser 

vista na figura 8. 

 

 
Figura 8 – Set-up montado para análise da temperatura de superfície de uma 

edificação. 

Na figura 9, é possível observar o set-up montado e 

apresentado na figura 13, de forma detalhada. 

 

 
Figura 9 – Set-up  detalhado, montado para análise da temperatura de 

superfície para um edifício inteligente. 

 

IV. RESULTADOS 

 

Com o download das informações dos sensores, foi 

construído um gráfico com o comportamento da temperatura 

(ºC). Na Figura 10, se encontra o gráfico com o 

comportamento da temperatura de superfície para os seis 

sensores durante o período de realização do ensaio. 

 
Figura 10 – Comportamento da temperatura de superfície na região da parede 

analisada no edifício. 

Com a análise dos dados da temperatura de superfície, é 

possível constatar que a temperatura média coletada através 

dos sensores é de 25,88ºC, também não houveram grandes 

variações da temperatura ao longo do período analisado, uma 

vez que esta parede do edifício encontra-se em uma região de 

sombreamento causada pela própria arquitetura do edifício.  
 

V. CONCLUSÃO 

O sistema para monitoramento da temperatura de superfície 

para edifícios inteligentes desenvolvido, se mostrou robusto e 

eficiente. Sobre o comportamento da temperatura de 

superfície, ela possui um comportamento uniforme tendendo a 

um comportamento crescente linear. 

O set-up construído a partir de um roteador wireless, 

micro-controlador e do conjunto de seis transdutores de 

temperatura adaptados como sensores de temperatura de 

superfície, mostrou-se uma solução eficaz para aferir a 

temperatura de superfície e transmitir os dados através do 

padrão IEEE 802.11, à uma eventual central de 

monitoramento e promover a tomada de decisão quando 

necessário. 
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