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Abstract. High performance refrigeration systems industries, such as the food
industries, presents difficulties maintaining and managing these systems due to
the level of complexity and environment variables intrinsic to them.With the aim
of help to reverse this situation, by reducing energy costs and improving the
quality of the refrigerated product, this work seeks to develop a especialist sys-
tem with fuzzy logic that, based on data about the environment and refrigeration
equipments, presents the state of the system and critic points with possible cau-
ses.

Resumo. Em indústrias com sistemas de refrigeração de alta performance,
como as indústrias alimentı́cias, nota-se uma dificuldade de manutenção e
gestão desses sistemas pelo nı́vel de complexidade e variáveis de ambiente
intrı́nsecos a eles. Para ajudar a reverter esse quadro, diminuindo gastos com
energia e melhorando a qualidade do produto refrigerado, este trabalho tem por
objetivo desenvolver um sistema especialista com lógica difusa que, a partir dos
dados acerca do ambiente e equipamentos de refrigeração, conclui em que es-
tado o ambiente se encontra, pontos crı́ticos e possı́veis causas dos problemas
encontrados.

1. Introdução
Em grandes frigorı́ficos, o consumo de energia elétrica representa em torno de

60% das despesas. E o setor industrial é o maior consumidor de energia elétrica, consome
cerca de 30% de toda energia gerada no pais [3]. Logo nota-se a importância da eficiência
energética para o setor industrial. Representa uma grande economia, que poderia ser
convertida em lucro ou investimento, e um menor impacto ambiental, por diminuir o
consumo e desperdı́cio de energia. Por isso as indústrias vem investindo cada vez mais em
eficiência energética. O setor industrial foi o que mais economizou energia entre os anos
2000 e 2017 através de investimentos em eficiência energética [4]. Este trabalho busca
desenvolver uma ferramenta de auxı́lio na implantação de práticas de eficiência energética
através da inteligência artificial. Permitindo a realização de análises mais complexas,
sempre buscando uma interação simples e humana do software com o usuário.

A seguir temos a organização deste documento. A Seção 2 apresenta as áreas a
serem estudadas com maior profundidade para o desenvolvimento do projeto. A Seção 3,
os objetivos deste trabalho. A Seção 4, as fases de produção deste trabalho, juntamente
com o tempo previsto para desenvolvimento de cada etapa do projeto, descrito na Seção 5.
E a Seção 6 apresenta o objetivo geral deste trabalho e sua contribuição a comunidade.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica

Para o desenvolvimento deste projeto, será estudado apenas os sistemas de
refrigeração por compressão de vapor com amônia. Resumidamente, o ciclo de
refrigeração desse sistema funciona da seguinte forma: a amônia é comprimida no com-
pressor, em seguida ela segue para o condensador onde ocorre uma mudança de fase
vapor-lı́quido, que em seguida é expandido na válvula de expansão, depois seque para o
vaso separador que separa o vapor do lı́quido, e envia o vapor ao compressor e o lı́quido
para o evaporador, que transforma o lı́quido em vapor, retirando calor de uma sala que se
deseja refrigerar, depois retorna para o compressor fechando o ciclo [5]. Como mostra a
imagem abaixo.

Figura 1. Ciclo teórico da refrigeração por compressão de vapor

O objetivo do projeto é diminuir o gasto com energia elétrica desse tipo de sistema.
Para chegar a origem do problema, e agir de forma concreta, é necessário analisar os re-
sultados de eficiência dos aparelhos, como compressor, evaporador, bombas de amônia,
condensador, entre outros, e o estado dos ambientes em que esses equipamentos se encon-
tram ou prestam serviço. Esses valores dão indicativos de funcionamento inadequado de
equipamentos, necessidade de revisão do sistema de refrigeração adotado, ou necessidade
de revisão do ambiente industrial. A análise de eficiência energética não é uma tarefa
simples, depende da análise dessas e outras muitas variáveis de ambiente, é necessário ter
conhecimento teórico e pratico especifico.

2.1. Inteligência artificial aplicada a análise de eficiência energética

A análise de eficiência energética, quando realizada, geralmente é feita de forma
manual e matemática na indústria, mas pode ser feita com muito mais rapidez e asserti-
vidade com o auxı́lio da tecnologia. Por isso vem sendo realizadas pesquisas que propõe
promover a eficiência energética, tanto em segmentos industriais quanto residenciais, com
o auxı́lio da inteligência artificial. É nesta área que esta pesquisa está inserida, tendo como
proposta realizar a análise de eficiência energética de um sistema de refrigeração indus-
trial por compressão a vapor através de um sistema especialista diagnóstico baseado em
lógica difusa.



2.1.1. Sistemas especialistas

Sistemas especialistas são um segmento dos sistemas baseados em conhecimento.
Tem como objetivo simular o raciocı́nio de um especialista em determinada área base-
ado no conhecimento passado a ele. Um sistema especialista diagnóstico, é um sistema
de apoio a decisão, que analisa a situação apresentada e retorna como resposta um di-
agnóstico para o problema, esse tipo de sistema pode ser explorado em diversas áreas,
neste caso, a eficiência energética. Fazendo um paralelo com os diagnósticos médicos,
será tido como corpo o sistema de refrigeração, como sintomas os dados que esse sistema
produz, e seguindo uma lógica chega-se a possı́veis problemas ou gargalos desse sistema,
o diagnóstico.

Um sistema especialista é composto por três módulos principais, a base de dados,
que armazena os dados fornecidos, o conjunto de operadores, responsável por fazer as
buscas na base de dados, e a estratégia de controle, que define a forma de análise dos
dados [6]. E as principais pessoas envolvidas no desenvolvimento desse sistema são: o
usuário final, o engenheiro de conhecimento e o especialista de domı́nio. O usuário final
é a pessoa a quem o projeto busca satisfazer as necessidades, neste caso, as indústrias
alimentı́cias com sistemas de refrigeração por compressão de vapor. O engenheiro de co-
nhecimento é quem projeta o sistema, a partir da observação e instrução do especialista
de domı́nio, que é quem detém o conhecimento da areá, que vai indicar como o software
deve se comportar e a que conclusões deve chegar diante dos dados coletados [1]. A
cooperação e comunicação dessas três pessoas é o que garantirá sucesso no desenvolvi-
mento do projeto.

2.2. Lógica difusa

Os dados produzidos pela natureza são dados contı́nuos, que aproximamos a va-
lores discretos para o nosso melhor entendimento e manipulação. Mas essa aproximação,
por mais precisa que seja, carrega algum grau de imprecisão. Também quando falamos de
hipóteses, estas carregam algum grau de incerteza. Para que as operações computacionais
se aproximem de um resultado real e válido, diminuindo o grau de incerteza ou usando
ele como agregador de valor, é usada a lógica difusa, conhecida também como lógica
nebulosa ou ”fuzzy”[2].

Atualmente, os computadores são baseados na lógica booleana, onde toda
informação se resume a zeros e uns, verdadeiro ou falso. Ao implementar a lógica di-
fusa, aumentamos essa gama de valores com valores intermediários, conforme precisa-
mos. Como o sistema a ser desenvolvido é para diagnóstico, com várias possibilidades de
resposta e grau de incerteza intrı́nseco, a lógica difusa é importante para que as hipóteses
não sejam descartadas e apresentadas juntamente com sua probabilidade de certeza base-
ado na quantidade de evidências que apontam para ela.

3. Objetivos

Identificar as melhores práticas para promover a eficiência energética em um sis-
tema de refrigeração industrial, baseado nisso propor um método de análise para esses
sistemas e desenvolver uma software que implemente o método proposto, por fim avaliar
os resultados obtidos.



4. Procedimentos metodológicos
Inicialmente será realizado um estudo sobre o funcionamento dos sistemas de

refrigeração industriais, em especial os de compressão a vapor. Será entendido como
é feita a análise dos dados. Esta identificará quais as informações resultantes, de tal forma
que, represente quantitativamente ou qualitativamente um conhecimento humano, para
que, posteriormente, esse processo possa ser simulado em um sistema computacional.
Também será realizado um estudo aprofundado das técnicas e algoritmos a serem utiliza-
dos no projeto.

Com base nos estudos feitos, será escrito um projeto de software que sirva de ferra-
menta auxiliar ao refrigerista na análise da eficiência energética do sistema e manutenção
dos equipamentos. Serão descritas as linguagens, ferramentas computacionais, algorit-
mos, e metodologia de trabalho que serão usadas na produção do software. A próxima
fase é de produção e teste do software. Serão aplicadas as técnicas descritas no projeto e
será avaliado sua eficiência, podendo requirir ajustes no projeto para que o objetivo seja
alcançado. Depois, na fase de validação dos resultados, o projeto é testado e validado
como solução do problema junto a especialistas. Por fim, é discutido e apresentado a
relevância do trabalho para a comunidade, e pontos que podem ser explorados posterior-
mente.



5. Cronograma de Execução



6. Contribuições
Este projeto busca contribuir para a manutenção adequada dos sistemas de

refrigeração industriais e a diminuição de gastos com energia elétrica consumida por es-
ses sistemas, possibilitando um melhor aproveitamento e investimento de energia, e uma
melhor performance do ambiente de refrigeração. O software deve ser usado como fer-
ramenta auxiliar ao refrigerista, otimizando seu trabalho dentro da indústria. Além disso
contribui como pesquisa em inteligência artificial para elaboração de diagnósticos com
aplicação na indústria de refrigeração e eficiência energética.
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