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Abstract – The objective of this study is to monitor the
ambient temperature storage of vaccines, through a
temperature sensor, storing the data in a computer. In this
design will use a sensor mounted in a cooler to measure the
temperature variations at given time intervals. The captured
signals from the sensor are processed by a circuit that
converts analog signals into digital serving as a "bridge"
data between the sensor and the computer. For this we use a
Launchpad for the transmission of data read.
Keywords – Temperature control, thermal sensor, vaccine
monitoring.
Resumo – O objetivo do trabalho é monitorar a temperatura
do ambiente de armazenamento de vacinas, através de um
sensor de temperatura, arquivando os dados em um
computador. Neste projeto foi utilizado um sensor acoplado
em um refrigerador para medir as variações de temperatura
em determinados intervalos de tempo. Os sinais capturados
do sensor são processados por um circuito que converte os
sinais analógicos em digitais servindo como uma “ponte” de
dados entre o sensor e o computador. Para isso usamos um
Launchpad para a transmissão dos dados lidos.
Palavras-chaves – Controle de temperatura, monitoramento
de vacinas, sensor térmico.
I. INTRODUÇÃO
Vacina é uma substância produzida com bactérias ou
vírus mortos ou enfraquecidos [1]. Ao ser injetada no corpo
humano, a mesma leva a uma reação do sistema
imunológico promovendo a produção de anticorpos contra
aquela substância. Desta forma, a vacina prepara o
organismo para que em caso de infecção por aquele agente
patogênico, o sistema de proteção do corpo humano possa
atuar com força e rapidez. Assim a doença não se
desenvolve ou, em alguns casos, se desenvolve de forma
branda.
Em termos científicos, vacina é todo e qualquer
imunógeno empregado para ativar uma resposta imune,
específica a um determinado agente infeccioso e/ou toxina
produzida por estes, com o objetivo de aperfeiçoar uma
resposta imune primária, e consequentemente desenvolver
uma memória imunológica protetora de longo tempo. Elas
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são compostas por adjuvantes, que são substâncias
administradas juntamente com os antígenos vacinais e têm
como função aumentar o potencial imunogênico da vacina.
As imunizações são dividas em dois grupos: ativa – que tem
por característica induzir a resposta imunológica, com a
produção de células de memória e imunidade de longo
tempo; passiva – formar uma resposta imunológica, sem a
indução da formação de memória ou imunidade de longo
tempo [1].
A variação de temperatura abaixo de 2°C+ e acima
de 8°C+ interfere diretamente na qualidade da vacina devido
algumas propriedades essenciais serem perdidas. Por tratarse de um material com um custo elevado e extremamente
sensível às variações de temperatura, o controle da mesma é
fundamental para o processo de estocagem.
Pela necessidade do produto manter-se resfriado, foi
desenvolvido um sistema de monitoração de temperatura
que pode ser acoplado em geladeiras comerciais comumente
encontradas em hospitais e clínicas com a finalidade de
manter vacinas e medicamentos em uma temperatura
controlada.
O projeto tem a finalidade de promover o controle de
temperatura em um ambiente específico e é composto por
dois itens principais: o hardware, responsável pela coleta e
envio de dados e o software que por sua vez é responsável
por receber os dados lidos, tratá-los e exibi-los para o
usuário.
A figura 1 mostra o diagrama em blocos do projeto
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Figura 1 - Visão Geral do Projeto

II – HARDWARE
Um sistema para a leitura da temperatura das vacinas foi
proposto para a obtenção dos dados de forma contínua. Foi
escolhido um equipamento de fácil implantação e
mobilidade, alta precisão na leitura das temperaturas
coletadas e reduzido custo de aquisição. Após diversas
comparações entre sensores foi escolhido o MSP430G2231
para uso no projeto [2].
Levou-se em consideração para a escolha do sensor a
necessidade de se monitorar um recipiente fechado além da
precisão nas medidas.
O MSP430G2231 é um microcontrolador que apresenta
um consumo de energia baixo e uma arquitetura de 16 bits
voltada para a programação em linguagens de alto nível.
Ele possui uma arquitetura peculiar. Tem a memória
dividida em regiões distintas que são acessadas por
instruções especializadas. O MSP430 possui uma estrutura
de 16 bits tanto nos registradores de trabalho e no
endereçamento de memória como na capacidade de
processamento da unidade lógica aritmética. Flash, RAM e
controle dos periféricos compartilham este mesmo espaço de
endereçamento e são manipulados pelas mesmas instruções
de acesso á memória.
O MSP430 não possui memória EEProm interna, mas
possui 4 áreas de 64 bytes de memória Flash que podem ser
usadas para salvar parâmetros. Também dispõe de 16
registradores de 16 bits, dos quais 12 são de uso geral e os
restantes são contadores de programa, ponteiro da pilha,
status do processador e geradores de constantes.
Os sinais provenientes do MSP430 são enviados para
um Launchpad que é um conjunto de funções baseado em
plataforma web para o desenvolvimento de código aberto
[3]. Na figura 2 podemos ver o MSP acoplado no
Launchpad.

subtemperaturas e sobretemperaturas (foi usada no projeto
uma vermelha e uma verde).
O sensor de temperatura ativa uma de suas saídas
quando a temperatura sai da faixa ideal. Quando isso ocorre
o circuito do relé é ativado acendendo uma das lâmpadas.
Vermelha se a temperatura estiver acima da faixa e verde se
estiver abaixo. Na figura 3 é possível ver o esquema elétrico
do circuito do relé.
O intuito de fazer tal circuito foi com a ideia de que
uma vez que as vacinas podem ser alocadas em caixas de
isopor, antes mesmo de medir com um termômetro a
temperatura atual das mesmas já é possível saber se ela esta
muito alta ou baixa. Assim é possível um controle imediato
das mesmas nas caixas de isopor enquanto um novo local de
armazenamento possa ser providenciado.

Figura 3 – Esquema elétrico do relé
III – SOFTWARE
O software deste projeto foi dividido em duas partes:
Firmware e Software Desktop.
O Firmware implementado no MSP430 possui a
tarefa de tratar os sinais provenientes do sensor de
temperatura, executar a conversão do sinal analógico para
digital e obter o valor de temperatura correspondente em
Celsius. O LAUNCHPAD emula a saída do sinal para USB,
que originalmente é serial e então envia os dados para o
computador, como mostra o diagrama da figura 4:

Figura 2 – Launchpad com MSP acoplado
O Launchpad possui interface web e um modelo de
dados que representa o FOAF (friend-of-a-friend) e DOAP
(description-of-a-project); estas especificações oferecem um
framework para restringir as aplicações em uma melhor
perspectiva para o usuário final. Por exemplo, em vez de
exibir todos os erros, exibirá ao usuário uma perspectiva
possuindo apenas os erros de um determinado projeto.
O projeto também é composto por um circuito para
acionar um alarme caso as temperaturas saiam das faixas
pré-determinadas. Para a montagem do circuito foram
usados: dois resistores de 2.2k (qualquer tolerância e
potência), dois diodos 1N4148, dois transistores BC548,
dois relés de 5V, duas fontes de alimentação de 5V de 500
mA e duas lâmpada de cores diferentes para indicar

Figura 4 – Diagrama em blocos do firmware
O Firmware foi desenvolvido no software Code
Composer Studio para a criação de um programa em C,
onde estão todos os comandos para a realização da
conversão analógica/digital, do cálculo da temperatura e da
transmissão via USB conforme o diagrama em blocos da
figura 5.

IV – CONCLUSÃO
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O principal motivo para o desenvolvimento do
projeto foi à busca de uma alternativa para monitorar a
temperatura a temperatura das vacinas. Juntando as
versatilidades de aplicações dos circuitos integrados,
aplicações Desktop e desenvolvendo circuitos eletrônicos
relativamente pequenos foi possível interligar as áreas de
computação, elétrica e biomédica em um mesmo projeto.
O sistema uniu funcionalidades básicas, como
medições de temperaturas e acionamento automático de
alarmes.
Este projeto pode ser modificado para a medição e
controle de temperatura em outras aplicações que não a
proposta, tais como: estufas de culturas microbiológicas e
ambientes que demandam este controle, setores hospitalares,
bibliotecas, entre outros, bastando para isso modificar a
faixa de leitura e valores dos alarmes das temperaturas
máxima e mínima.
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Figura 5 – Fluxograma da tarefa do firmware
O Software Desktop escolhido, que é utilizado para
receber os dados provenientes do hardware via porta USB,
foi o Processing versão 1.5.1[4]. O programa gera uma tela
com: as temperaturas coletadas em tempo real e as máximas
e mínimas temperaturas medidas, salvam as mesmas se
estiverem fora da faixa especificada além de acionar um
alarme sonoro. A figura 6 mostra o diagrama em blocos do
software desenvolvido.
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Figura 6 – Diagrama de blocos do software desenvolvido

A figura 7 mostra a tela do software.

Figura 7 – Tela do software
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