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RESUMO 

 

Este trabalho visa o estudo e implementação de um controlador baseado em lógica Fuzzy cujo 

objetivo é controlar a temperatura e a umidade relativa do ar no interior de um ambiente. O 

ambiente estudado neste trabalho foi uma célula de madeira de aproximadamente 1 m³, com 

duas aberturas laterais simulando janelas que são movidas de acordo com a saída do 

controlador Fuzzy. Tal controlador é responsável por enviar um sinal para o microcontrolador 

Arduino e este faz o acionamento de um motor de corrente continua responsável por efetuar o 

movimento das janelas. Para medição da temperatura foi utilizado o sensor DHT22, conectado 

ao microcontrolador no qual foi implementado o código para leitura e tratamento dos dados 

vindos do sensor. Com auxílio de um ventilador, foi simulada uma ventilação natural que seria 

a responsável pela diminuição da temperatura no interior do ambiente. Utilizou-se também um 

umidificador ultrassônico capaz de elevar umidade relativa do ar. Para monitoração e 

acompanhamento dos dados em tempo real, desenvolveu-se um sistema supervisório com o 

software Labview. Como resultado, pode-se perceber que o controlador funcionou de forma 

satisfatória para o controle de temperatura individualmente, porém não apresentou um bom 

desempenho ao tentar controlar a temperatura e umidade relativa do ar simultaneamente. 

Palavras chave: Fuzzy, lógica nebulosa, conforto térmico, temperatura, umidade relativa, 

dht22, labview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 

The mainly aim to this term paper is study and implement a Fuzzy controller whose goal is to 

control the temperature and relative humidity inside a room. The ambience studied in this term 

paper was inside a wooden cell about 1m³, there was two lateral openings simulating windows 

that open or close according to the output of the fuzzy controller. This controller is responsible 

for sending a signal to the microcontroller Arduino and it makes the activation of a dc motor 

liable to make the movement of the windows. It was used DHT22 sensor for temperature 

measurement connected to the microcontroller which the code was implemented for reading 

and processing the data coming from the sensor. Aided for a fan, it was simulated a natural 

ventilation that would be responsible for the decrease of temperature in the studied 

environment. Was also used an ultrasonic humidifier capable of increasing relative humidity. 

For monitoring and tracing data in real time, it was developed a supervisory system using 

Labview software. 

 

Keywords: Fuzzy, fuzzy logic, thermal comfort, temperature, relative humidity, dht22, 

labview. 
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1. INTRODUÇÃO 

As condições térmicas de um ambiente são fatores essenciais para a satisfação do homem e de 

seu bem estar físico. Segundo Ruas (1999), desde o início da sua existência, o homem procurou 

a caverna para se abrigar do sol e da chuva. Intuitivamente, ele aprendia a proteger-se das 

agressões do meio. 

As principais variáveis climáticas que influenciam no conforto térmico são temperatura, 

umidade, velocidade do ar e radiação solar incidente. Em relação ao ambiente construído tem-

se além das variáveis associadas ao ambiente: temperatura e umidade relativa do ar, velocidade 

do ar, temperatura das superfícies, pode-se incluir o tipo de atividade exercida e a vestimenta 

utilizada. 

Ainda em relação à temperatura ambiente, quando as trocas de calor entre o corpo humano e o 

ambiente ocorrem sem maior esforço, o indivíduo tem a sensação de conforto térmico e sua 

capacidade de trabalho é melhorada. Caso as condições térmicas ambientais estejam causando 

sensação de frio ou de calor, é porque o organismo está perdendo mais calor ou menos calor 

que o necessário para a manutenção da homeotermia, a qual passa a ser conseguida com um 

esforço adicional que sempre representa sobrecarga, com queda do rendimento no trabalho, até 

o limite, sob condições de rigor excepcionais, perda total de capacidade para realização de 

trabalho e/ou problemas de saúde (FROTA; SCHIFFER, 2001). 

A troca de calor entre um corpo e o ambiente pode acontecer de várias formas, dentre elas: 

convecção, radiação, condução e evaporação. Na convecção a transmissão da energia térmica 

ocorre através da circulação de correntes de ar, onde um corpo cuja temperatura é superior à 

temperatura ambiente perde calor para o ar que o circunda, e assim essa massa de ar que recebe 

essa parcela de calor tem sua temperatura aumentada e tende a fazer um movimento 

ascendente, retirando dessa forma calor do corpo. Na radiação o calor é transferido de um 

material para outro por meio de ondas eletromagnéticas, sendo a única forma de transferência 

de calor que pode ocorrer em um espaço vazio, e é a responsável por transmitir energia do sol 

até a terra. A condução acontece mais expressivamente em materiais sólidos, quando moléculas 

ou átomos que se encontram em maior velocidade cinética (maior energia térmica) colidem 

com átomos/moléculas vizinhas, aumentando também a temperatura das últimas. Por último 

tem-se a evaporação. Em se tratando de ser humano, quando as perdas de calor do corpo por 

convecção e radiação não são suficientes para regular a temperatura interna, o organismo 
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intensifica a atividade das glândulas sudoríparas e perde calor pela evaporação da umidade 

(suor) que se forma na pele (RUAS, 1999). 

Além da temperatura ambiente, outra variável importante para a sensação de conforto térmico é 

a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, numa determinada temperatura, é a razão 

entre o número de gramas de vapor d'água existente em lm
3
 de ar e a quantidade máxima de 

gramas de vapor d'água que 1m
3
 de ar pode conter, quando está saturado naquela temperatura. 

A umidade relativa varia com a temperatura do ar. Com o aumento da temperatura, a 

quantidade máxima de vapor d'água que 1m
3
 de ar pode conter também aumenta, já com a 

diminuição, essa quantidade máxima de vapor d’água também diminui. Isso significa que 

quando se deseja umidade relativa menor num ambiente, deve-se reduzir a quantidade de vapor 

d'água no ar ou aumentar a temperatura do ar ambiente. Por outro lado, quando se deseja 

umidade relativa maior, deve-se aumentar a quantidade de vapor d'água no ar ou reduzir a 

temperatura do ar desse ambiente. A umidade relativa tem grande influência na remoção de 

calor por evaporação. A baixa umidade relativa permite ao ar seco absorver a umidade da pele 

rapidamente, e, com isso, promover também de forma rápida a remoção de calor do corpo. A 

alta umidade relativa produz efeito inverso (RUAS, 1999).  

O maior esforço do trabalho em questão é fazer o controle das variáveis temperatura e umidade 

relativa do ar, utilizando um controle por redução da temperatura por meio do aproveitamento 

do fluxo de ar externo, visto que na maioria das regiões do Brasil o clima é predominantemente 

quente e úmido (RUAS, 1999), sendo rara a necessidade do uso de sistemas aquecedores, pois 

no caso de temperaturas baixas, o fechamento de portas e janelas e o uso de vestimentas 

adequadas normalmente são suficientes para manter certo conforto térmico no ambiente. 

 

1.1. Objetivo 

Controlar a temperatura e a umidade relativa do ar no interior de um ambiente utilizando o 

artifício da renovação do ar interior por massas de ar externas. 
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1.2. Motivação 

Atualmente é cada vez mais comum o uso de equipamentos e dispositivos que buscam o 

conforto térmico, seja no trabalho, na escola ou mesmo em residências, sendo a temperatura e a 

umidade relativa do ar importantes variáveis para essa sensação de bem estar. Existem vários 

meios de se fazer o controle dessas variáveis, porém em sua maioria o gasto energético é 

grande, pois se utiliza de aparelhos condicionadores de ar e ventiladores, quando se deseja 

resfriar o ambiente, ou aquecedores quando se deseja uma temperatura mais elevada. Diante 

disto, este trabalho visa o estudo do controle da temperatura e umidade relativa do ar no interior 

de um ambiente de maneira a utilizar o a ventilação natural promovida pela natureza.  

 

1.3. Metodologia 

O trabalho é desenvolvido utilizando-se uma célula de madeira de aproximadamente 1m³, com 

aberturas em lados opostos simulando janelas de uma edificação qualquer. As janelas são 

movidas por meio de fios de nylon, com um motor de corrente contínua. Para o controle do 

tamanho adequado da abertura das janelas, é utilizado um controlador baseado em lógica 

nebulosa, conhecida também como lógica fuzzy ou difusa, o qual tem como saída a posição 

para a qual a janela deve se mover, fazendo com que as mesmas possam ter vários níveis de 

abertura. Para a formulação das entradas do controlador nebuloso são utilizados dados 

adquiridos de um sensor de temperatura e umidade relativa do ar. A aquisição de tais dados é 

feita através da plataforma Arduino, conectada a um computador no qual um programa 

desenvolvido no software Labview fica encarregado de fazer a interação homem-máquina, 

mostrando ao usuário informações do sistema e também enviando ao microcontrolador os 

comandos necessários. Para que o ambiente interno tenha uma temperatura acima da 

temperatura externa, utiliza-se como fonte de energia, um conjunto de lâmpadas incandescentes 

que permanecem ligadas durante todo o processo. Quando a temperatura interna medida pelo 

sensor é maior que o valor desejado (setpoint), o sistema envia comandos ao motor, baseado na 

saída do controlador nebuloso, promovendo o movimento das janelas na quantidade necessária 

ao controle da temperatura.  
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1.4. Estrutura do trabalho 

Este trabalho foi estruturado em 5 capítulos. No capítulo 1 é feita uma breve introdução ao 

tema, citando o objetivo, motivação e a metodologia do trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a lógica fuzzy, seu funcionamento e as etapas do desenvolvimento 

de um controlador fuzzy. 

No capítulo 3 são listados os materiais e os métodos utilizados para a elaboração deste trabalho. 

No capítulo 4 apresenta-se os resultados obtidos com os experimentos realizados 

No 5º e último capítulo são feitas as considerações finais, assim como sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2. LÓGICA FUZZY 

Dois dos principais aspectos da imperfeição da informação são a imprecisão e a incerteza. Estas 

duas características são intrinsecamente ligadas e opostas entre si: quanto mais se aumenta a 

incerteza mais se diminui a imprecisão e vice-versa (SANDRI; CORREA, 1999). 

Em 1965, o professor L. A. Zadeh, da Universidade de Berkeley, USA, sugeriu uma teoria 

alternativa de conjuntos, teoria essa, muito mais flexível, para atender suas necessidades. Uma 

teoria onde, a passagem da pertinência para a não pertinência fosse feita de uma forma lenta e 

gradual e não abrupta como na teoria usual de conjuntos. Dessa maneira, surgiram os conjuntos 

fuzzy, cuja palavra “fuzzy” pode ser traduzida por nebulosa (FEITOSA, 1992 apud ROCHA, 

2002). 

Para Barg (2002), a lógica fuzzy consiste em aproximar a decisão computacional da decisão 

humana, de forma que essa decisão não seja apenas “sim” ou ”não”, “tudo” ou “nada”, “ligado” 

ou ”desligado”, mas também tenha decisões abstratas, do tipo “um pouco mais”, “talvez sim” e 

outras tantas variáveis que representem as decisões humanas. 

Exemplificando a apresentação de valores na lógica fuzzy, pode-se notar por meio das curvas 

mostradas na Figura 2.1, que classificam um indivíduo em relação à sua altura, que a transição 

de um estado para outro se dá de forma suave, e não abruptamente como na lógica clássica. 

Pode-se perceber que uma pessoa que tem menos de 1,60 m é classificada como baixa, já que a 

curva “baixo” indica valor de pertinência 1 e as demais curvas valor 0, porém uma pessoa com 

1,65 m pode ser classificada como baixa, com certo grau de pertinência, e como mediana, 

também com certo grau de pertinência. Isso não seria possível na lógica clássica. 

 

Figura 2.1 - Representação dos valores na lógica fuzzy 

Fonte: BARG, 2002. 
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Outro exemplo, demonstrado por Sandri e Correa (1999), é ilustrado na Figura 2.2, onde um 

indivíduo é classificado em adolescente ou não. Pode-se ver que, pela lógica clássica, uma 

pessoa com menos de 13 anos ou mais de 17, não pode ser classificada como adolescente. Já 

pela lógica de conjuntos nebulosos, o indivíduo que tem entre 11 e 13 anos e entre 17 e 19 anos 

é considerado adolescente quanto mais próximo de 13 ou de 17 anos ele se encontra. 

 

 

Figura 2.2 - Representação da variável idade em lógica clássica e fuzzy 

Fonte: SANDRI; CORREA, 1999. 

 

Mais uma ilustração que exemplifica o funcionamento da lógica fuzzy em comparação à lógica 

clássica é exibida na Figura 2.3, onde pode-se ver claramente a fronteira entre o preto e o 

branco no quadro da esquerda, que representa a lógica clássica, já na direita essa fronteira não é 

clara. 

 

Figura 2.3 - Diferença entre lógica clássica e lógica fuzzy. 

Fonte: KOHAGURA, 2007. 

Teoria dos conjuntos clássica  Teoria dos conjuntos nebulosos 
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A lógica nebulosa é multivalorada, ao contrário da lógica clássica que é bivalorada (sim ou não, 

zero ou um, certo ou errado). Na lógica nebulosa é possível se ter uma imprecisão, ou 

incerteza.Vale citar tendo como exemplo o trabalho em questão, de abertura de janelas, o qual 

se fosse tratado pela lógica clássica, teria valores como aberto ou fechado, por exemplo. Já com 

a utilização da lógica nebulosa podemos ter valores como; Fechado, pouco aberto, metade 

aberto, totalmente aberto e etc. 

De acordo com fluxograma mostrado na  Figura 2.4, para o controle de um processo via 

controlador fuzzy, é desejável que suas variáveis de estado sejam captadas por sensores e 

armazenada em valores numéricos. Esses valores são convertidos em valores lingüísticos por 

uma interface de fuzzificação, então os valores lingüísticos são submetidos a um processo de 

inferência, de acordo com uma base de conhecimento disponível, desenvolvida por 

especialistas. A saída inferida é convertida em um valor numérico por meio de uma interface de 

defuzzificação. A saída de controle é levada a um atuador que efetua a devida ação no 

processo, efetuando assim o controle desejado. 

 

Figura 2.4 - Estrutura de um controlador nebuloso 

 

2.1. Fuzzificação 

A etapa de fuzzificação é responsável por converter valores numéricos precisos, resultados de 

medições ou observações, em valores lingüísticos com certo grau de pertinência. Tomando 

como exemplo as curvas mostradas na Figura 2.1, após o processo de fuzzificação, pode-se 

dizer que uma pessoa com 1,65 m de altura é classificada como baixa, mediana e alta, com 

graus de pertinência de (0,7; 0,2; 0) respectivamente.   

 



14 
 

 
 

2.2. Inferência 

No estágio de inferência é que são realizadas as operações com conjuntos fuzzy propriamente 

ditas, por meio da análise das regras criadas com base em um especialista ou por meio de 

experimentações, gerando assim os conjuntos fuzzy de saída.  

 

2.3. Defuzzificação 

Segundo Ross (1995 apud BARG, 2002) a defuzzificação é o processo pelo qual um conjunto 

fuzzy tem a sua abrangência representada por um simples número. Segundo ele, existem alguns 

métodos que tem sido pesquisados e popularizados com o decorrer do tempo. Dentre eles 

destacam-se o método “centróide”, “média dos máximos” e o “primeiro dos máximos”. 

 

Neste trabalho o foco principal foi a montagem experimental e a avaliação de seus resultados, 

maior aprofundamento nos conceitos de lógica fuzzy foi realizado em um trabalho semelhante 

desenvolvido por Aoki (2014). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, apresentam-se as características técnicas de todos os materiais utilizados no 

trabalho bem como os métodos utilizados para o seu desenvolvimento. 

 

3.1. Ambiente estudado 

Para simular um ambiente onde as variáveis temperatura e umidade relativa do ar fossem 

estudadas, construiu-se uma célula de madeira em formato cúbico de 1m de aresta. Esta célula 

possui duas aberturas em faces opostas, simulando janelas que se abrem e se fecham de acordo 

com os comandos dados pelo controlador projetado. A célula possui também uma das faces 

móvel, conforme pode-se perceber  na imagem mostrada na Figura 3.1, facilitando assim a 

instalação e manutenção dos componentes internos. 

 

 

Figura 3.1 - Célula de madeira utilizada para simular um ambiente. 
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As janelas laterais fazem um movimento vertical ascendente e descendente com auxílio de um 

motor de corrente contínua, descrito em 3.6.Cada janela lateral possui abertura máxima de 

aproximadamente 20 cm de altura, possuindo por volta de 40 cm de largura, como demonstrado 

na Figura 3.2 e Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.2 - Esquema de abertura das janelas. 

 

 

Figura 3.3 - Vista interna da janela. 

 

 

Na face superior da célula, encontra-se fixado o motor, que por meio de uma roldana, faz com 

que fios de nylon movimentem as janelas simultaneamente, ou seja, as janelas efetuam um 

movimento igual e sincronizado, permitindo maior ou menor circulação de correntes de ar no 

interior da célula. O posicionamento do motor pode ser verificado na imagem mostrada na 

Figura 3.4. 
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Figura 3.4- Posicionamento do motor no interior da célula de madeira. 

 

3.2. Sensor 

Na função de executar a medição da temperatura e da umidade relativa do ar, utilizou-se o 

sensor DHT22, exibido na Figura 3.5. 

Fonte: ALTERVISTA, 2014. 

 

 

Figura 3.5 - Sensor DHT22. 
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Após a comparação de alguns sensores, chegou-se a conclusão de que seria utilizado o sensor 

DHT22, também conhecido por AM2303. Esta escolha se fez devido a vários aspectos, dentre 

os mais relevantes encontram-se: Precisão e faixas de medição suficientes ao trabalho proposto; 

facilidade de instalação e operação e também pela possibilidade de se efetuar a medição da 

temperatura e da umidade relativa do ar em um único dispositivo. Nas comparações efetuadas 

verificou-se que o sensor LM35 também seria uma boa opção, porém oLM35 efetua somente a 

medição de temperatura e não temperatura e umidade como o DHT22. Este último é dotado de 

um sensor capacitivo e um termistor para medir umidade e temperatura respectivamente. 

Os sensores do tipo DHT22 possuem um sinal de saída digital já calibrado de fábrica, onde um 

coeficiente de calibração é armazenado na memória OTP (One Time Programmable - 

Dispositivos dotados de memória do tipo PROM capazes de serem programados apenas uma 

vez.). As informações mais relevantes sobre este sensor estão demonstradas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Características  contidas no datasheet do DHT22. 

Modelo DHT22 

Fonte de Alimentação 3.3–6Vcc 

Sinal de saída Sinal digital via single-bus 

Faixa de Operação 
Umidade Relativa: 0-100% 

Temperatura: -40-80 °C 

Precisão 
Umidade +/- 2% 

Temperatura < +/- 0,5°C 

Resolução ou sensibilidade 
Umidade 0,1% 

Temperatura 0,1 °C 

Repetibilidade 
Umidade +/-1%  

Temperatura +-0.2 °C 

Histerese da umidade +/- 0,3% Umidade Relativa 

Estabilidade a longo prazo +/- 0,5% Umidade Relativa/ano 

Período de captação do sensor Média: 2 segundos 

Fonte: AASONG, 2013. 

3.3. Microcontrolador 

http://pt.wikipedia.org/wiki/One_Time_Programmable
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/PROM
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A plataforma responsável por receber os dados enviados pelo sensor neste trabalho é o 

Arduino. Este é um hardware open-source e que dentre suas principais características 

destacam-se a versatilidade e facilidade de uso, e também um enorme acervo de material 

disponível para consultas, até mesmo por se tratar de uma plataforma de desenvolvimento 

gratuita. Este tipo de dispositivo é indicado quando se necessita ter uma interação com o 

ambiente externo por meio de sensores, aquisição de dados e também quando se deseja atuar 

nesse ambiente, por meio de dispositivos como motores, leds, displays e outros, conectados as 

saídas disponíveis no hardware. (ARDUINO, 2014) 

É possível executar várias tarefas com a placa Arduino, desde que você desenvolva um código 

na linguagem indicada pelo fabricante e carregue esse código na memória da placa 

controladora. 

Atualmente existem no mercado diversos modelos de placas Arduino, como Nano, Uno, Mega, 

Mini e outros. Neste trabalho optou-se por utilizar o Arduino Uno, Figura 3.6 e 3.7, por se tratar 

de uma das versões mais básicas, de fácil acesso e que possui todos os requisitos necessários à 

implantação do projeto. 

 

 

Figura 3.6 - Arduino Uno - parte superior. 

Fonte: ARDUINO, 2014 
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Figura 3.7 - Arduino Uno - parte inferior. 

Fonte: ARDUINO, 2014 

 

Um dos componentes mais importantes do Arduino é o microcontrolador, responsável por 

processar e executar o software contido na memória. O microcontrolador contido no Arduino 

Uno é o Atmega 328, do fabricante Atmel e possui pinagem conforme mostrado na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 - Pinagem do Arduino Uno. 

Fonte: ROBOTIZANDO, 2014 

 

 

O Arduino Uno possui 14 pinos que podem ser usados como entradas e saídas digitais que 

operam a 5 volts. Cada pino é capaz de suportar ou fornecer uma corrente de até 40mA, 

conforme mencionado no datasheet do equipamento. Alguns desses pinos digitais possuem 
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funções especiais como:TX e RX, que enviam e recebem dados e também os pinos de PWM. 

Além dos pinos digitais o Uno possui 6 entradas analógicas. Outras características do Arduino 

Uno podem ser visualizadas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Características do Arduino Uno. 

Microcontrolador Atmega328p 

Tensão de operação 5 Volts 

Tensão de entrada (recomendada) 7-12V 

Pinos de I/O digital 14 (6 PWM) 

Pinos de entrada analógica 6 

Corrente CC por pino de I/O 40 mA 

Corrente CC para pinos de 3.3V 50 mA 

Memória Flash 32 KB (8 KB bootloader ) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidade de clock 16 MHz 

Fonte: ARDUINO, 2014. 

 

A arquitetura do Arduino Uno é bem simples e pode ser facilmente entendida por meio do 

fluxograma mostrado na  Figura 3.9, onde se tem os seguintes blocos: 

 Núcleo de processamento: Possui memória RAM; memória de programa ROM; unidade 

de processamento aritmética e também dispositivos de entrada e saída. 

 Fonte de alimentação: Recebe a alimentação de energia externa na tensão de 7 a 20 

volts, sendo o recomendado 7 a 12 volts, pois tensões acima de 12 volts podem superaquecer o 

regulador de tensão diminuindo a vida útil da placa. A fonte de alimentação é responsável por 

fornecer as tensões de 5 e 3,3 volts para a CPU e demais circuitos.  

 Eletrônica externa: É cada vez maior o número de acessórios, conhecidos como shields, 

disponíveis no mercado. Estes acessórios são nada mais que outras placas que podem ser 

acopladas ao Arduino adicionando a este inúmeras funcionalidades. Desde módulos relés para 

acionamento de cargas até módulos de comunicação wireless e bluetooth, o que torna o 

Arduino uma ferramenta ainda mais poderosa e versátil. 
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Figura 3.9 - Arquitetura do Arduino Uno. 

Fonte: ROBOTIZANDO, 2014 

 

 

Em se tratando de software, o Arduino possui uma interface gráfica que é disponibilizada 

gratuitamente pelo fabricante, onde as funcionalidades podem ser desenvolvidas por meio da 

linguagem C/C++. O software basicamente se resume a um IDE (Integrated Development 

Environment - Ambiente integrado para desenvolvimento de software) cujas funções básicas 

são permitir o desenvolvimento de um programa e enviá-lo à placa para que ele possa ser 

posteriormente executado. 

 

3.4. Umidificador ultrassônico 

Com o intuito de atuar diretamente na variável umidade relativa do ar, fez-se necessário o uso 

de um umidificador para ambientes. Existem atualmente no mercado, vários tipos de 

umidificadores para ambientes, dentre os mais conhecidos pode-se citar o umidificador a vapor, 

também chamado de vaporizador, e o umidificador ultrassônico. O primeiro possui como 

principio de funcionamento o aquecimento da água para a liberação do vapor, o que não é 

desejável para o trabalho em questão, já que o mesmo visa além do controle da umidade 

relativa do ar, o controle da temperatura ambiente e este tipo de vaporizador acaba afetando 

esta última variável. Portanto, utilizou-se um umidificador ultrassônico, e este modelo é mais 
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eficiente para este projeto já que não utiliza o princípio de aquecer a água para liberar vapor, e 

sim um diafragma de metal que vibra em uma freqüência ultrassônica, fazendo com que seja 

liberada uma fina névoa de vapor d’água. Foi utilizado um umidificador do fabricante Ventisol, 

modelo U-03, conforme mostrado na Figura 3.10 e tabela 3.3. 

 

Figura 3.10 - Umidificador ultrassônico. 

Fonte: VENTISOL, 2014 

 

 

Tabela 3.3 - Características do umidificador ultrassônico. 

Modelo Ventisol U - 03 

Voltagem / Frequência 127-220V (Bivolt) / 60 Hz 

Potência 30 W 

Volume Máximo de Névoa 300ml/h 

Capacidade do reservatório de água 3,5 L 

Horas de funcionamento consecutivas 10 – 11 horas 

Tamanho / Peso 225x225x343mm / 1,6Kg (a seco) 

Fonte: VENTISOL, 2014 

 

3.5. Ventilador 

Para se criar uma corrente de ar na direção das janelas, a fim de permitir a renovação da massa 

de ar no interior da célula de madeira, utilizou-se um mini ventilador modelo PersonalFan,do 

fabricante Fame, conforme pode-se ver na Figura 3.11. Tal aparelho possui 18 cm de diâmetro 
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e velocidade ajustável entre 700 a 2500 RPM, sendo alimentado por uma corrente alternada de 

127 volts. 

 

Figura 3.11- Ventilador utilizado para forçar a movimentação das massas de ar. 

 

3.6. Motor de Corrente Contínua 

Para a abertura e fechamento das janelas, optou-se por utilizar um motor de corrente contínua, 

originalmente utilizado em sistemas de vidros elétricos automotivos, Figura 3.12. Este motor 

foi fabricado para funcionar com uma tensão de 12 volts em corrente contínua, porém, após 

alguns testes, verificou-se que para o trabalho proposto o motor seria mais eficiente se utilizada 

uma alimentação de 5 volts, na qual o motor respondesse mais lentamente e favorecesse o 

funcionamento do sistema. Mesmo funcionando em 5 volts, o motor apresentou força suficiente 

para erguer as duas janelas simultaneamente.  

 

 

Figura 3.12 - Motor de corrente contínua 

Fonte: JOCAR, 2014 
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3.7. Módulo relé 

O módulo relé, Figura 3.13, é um dispositivo capaz de acionar cargas de maneira bem simples. 

Basta uma saída digital do Arduino em nível alto ou baixo para que seja possível acionar cargas 

maiores, como o motor, o umidificador ultrassônico, o conjunto de lâmpadas ou outra carga 

qualquer, desde que não ultrapasse os limites indicados pelo fabricante, conforme demonstrado 

na Tabela 3. 4. 

 

Tabela 3. 4 - Características de operação do módulo relé. 

Tensão de operação 5 v DC  ( VCC e GND) 

Tensão de sinal 5 v DC ( in1, in2, in3, in4) 

Corrente típica de operação 15~20mA 

Número de relés 4 

Tensão permitida no relé 30 v DC a 10 A ou 250 v AC a 10A 

Dimensões 8cm x 6cm x 2cm 

Peso 63 g 

Fonte: FILIPEFLOP, 2014 

 

 

 
Figura 3.13 - Módulo relé. 

Fonte: FILIPEFLOP, 2014 
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3.8. Potenciômetro 

O potenciômetro é um dispositivo eletrônico que possui um eixo onde o seu giro altera o valor 

de sua resistência ôhmica. Neste trabalho foi utilizado um potenciômetro de 7,8 kΩ semelhante 

ao visto na Figura 3.14 - Potenciômetro. 

 

 

Figura 3.14 - Potenciômetro. 

 

3.9. Lâmpadas incandescentes 

Lâmpadas incandescentes estão cada vez mais em desuso devido a sua baixa eficiência 

luminosa. Este baixo desempenho se deve ao fato de a grande maioria, de toda a energia 

consumida por este tipo de lâmpada, ser transformada em calor, sendo uma pequena parcela 

apenas convertida em luz.  

Como neste trabalho necessitou-se de uma fonte de calor para elevar a temperatura no interior 

do ambiente, optou-se por utilizar um conjunto de três lâmpadas 60 watts de potência cada, 

ligadas em paralelo e alimentadas por uma tensão de 127 volts, Figura 3. 15 - Conjunto de 

lâmpadas incandescentes. 
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Figura 3. 15 - Conjunto de lâmpadas incandescentes. 

 

3.10. Labview 

O Labview é uma plataforma de programação gráfica que ajuda os engenheiros do projeto ao 

teste de sistemas de pequeno e grande porte. Ele oferece integração sem precedentes com 

software, IP e hardware já implementados e as vantagens das tecnologias mais recentes dos 

computadores. O Labview oferece ferramentas para resolver os problemas - e a capacidade para 

inovação futura - com maior rapidez e eficiência (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014). 

O Labview tem como principal característica a programação gráfica, por meio de diagramas de 

blocos, ao contrário da maioria dos softwares de programação convencionais, que utilizam a 

programação escrita por meio de códigos nas mais variadas linguagens. Além da parte de 

programação, denominada diagrama de blocos, o software possui também um painel frontal, 

onde é possível o desenvolvimento de toda uma interface gráfica, responsável por tornar mais 

amigável a apresentação dos dados adquiridos no processo ao usuário. No painel frontal 

também é possível interagir com o programa em execução, por exemplo; inserindo ou alterando 

variáveis de entrada; ligando ou desligando equipamentos envolvidos no processo. 

Na Figura 3.16 e Figura 3.17, pode-se visualizar um exemplo do painel frontal e diagrama de 

blocos, respectivamente, e algumas de suas ferramentas. 
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Figura 3.16 - Painel frontal do Labview 

 

 

 

Figura 3.17 - Diagrama de blocos do Labview 

 

3.11. Montagem do sistema de movimentação das janelas 

Como primeiro passo para o desenvolvimento dos experimentos, efetuou-se a montagem dos 

equipamentos, iniciando pela célula de madeira, onde foi feito o sistema de abertura e 

fechamento das janelas, utilizando o motor fixado na face superior da caixa. Este motor possui 

uma roldana onde dois fios de nylon são enrolados, fazendo assim com que as janelas sejam 
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erguidas ao enrolar os fios e ao girar no sentido contrário ao anterior, as janelas descem devido 

à força da gravidade, efetuando o fechamento das janelas. Após testes realizados com o motor, 

que originalmente opera a 12 volts, optou-se por utilizar o mesmo conectado a uma fonte de 

alimentação de 5 volts, já que o movimento das janelas se mostrou mais lento e mais 

condizente com os objetivos do trabalho. Como o motor não é um motor de passo, muito menos 

um servo-motor, fez-se necessário o desenvolvimento de um artifício onde pudesse ser medida 

a posição do motor em cada instante durante os movimentos realizados, e conseqüentemente 

saber a posição em que as janelas se encontram. Para isso criou-se um sistema de transmissão 

de movimento circular por meio de correia, mostrado na Figura 3.18, onde por meio do giro do 

motor o potenciômetro é movimentado, fazendo assim variar a sua resistência elétrica.  

 

 

Figura 3.18 - Esquema de montagem do potenciômetro. 

 

Um potenciômetro pode atuar como um divisor de tensão, onde a tensão de saída Vout pode ser 

obtida por meio da equação 3.1, onde R1 é R2 são valores de resistências ôhmicas e  Vin e Vout 

são valores das tensões de entrada e de saída, respectivamente. 

 

     (3.1) 

 

Neste trabalho, considerou-se uma tensão de entrada Vin igual a 5 volts, fornecidos pelo 

Arduino. A resistência R1 pode ser representada pelo potenciômetro, que varia de 0 a 7,8 kΩ. Já 

Potenciometro 

Fios de nylon 
Correia para 

transmissão de 

movimento 
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como resistência R2, foi utilizado um resistor de 10kΩ. Com o potenciômetro operando em sua 

máxima faixa de resistência, 7,8 kΩ, tem-se uma tensão de saída de aproximadamente 2,81 

volts, já operando com sua resistência próxima de 0, tem-se uma tensão de saída de 

aproximadamente 5 volts,  conforme demonstrado nas equações 3.2 e  3.3. 

 

     
     

             
  = 2,81volts     (3.2) 

 

     
     

           
  = 5 volts      (3.3) 

 

 

O esquema elétrico da ligação do potenciômetro pode ser visualizado na Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 - Esquema elétrico de ligação do potenciômetro. 

 

A tensão de saída, que corresponde à posição do potenciômetro, é lida por um pino de entrada 

analógica do Arduino e por meio da lógica implementada no programa pode-se identificar a 

posição em que a janela se encontra em determinado momento. Maiores detalhes serão 

mostrados mais adianteem 3.13. 

 

3.12. Conexão elétrica dos equipamentos 

Por meio do módulo relé é possível acionar o conjunto de lâmpadas, o umidificador 

ultrassônico e também movimentar o motor no sentido desejado. O módulo utilizado possui 

quatro relés e cada um deles é dotado de um contato NA (normalmente aberto) e um contato 

NF (normalmente fechado). O conjunto de lâmpadas incandescentes e o umidificador foram 

Potenciômetro 

Resistor de 10  kΩ

Tensão de 5 volts fornecida 

pelo Arduino 

Tensão de saída entre 

2,81 e 5 volts 
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conectados nos contatos NA dos relés 3 e 4, respectivamente. Sendo assim, ao enviar um sinal 

digital em nível alto para o módulo, o contato se fecha acionando a carga conectada a ele.  Já os 

relés 1 e 2 foram usados para acionar o motor, sendo que de acordo com a combinação de 

acionamento desses relés, o motor inicia rotação no sentido horário, anti-horário ou permanece 

imóvel. O esquema elétrico das ligações pode ser visualizado na Figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20 - Esquema elétrico das cargas conectadas ao módulo relé. 

 

3.13. Programação do Arduino 

Por meio da plataforma de desenvolvimento de software Arduino, desenvolveu-se a 

programação responsável por fazer a leitura do sensor e do potenciômetro que indica o 

posicionamento das janelas, além de configurar todo o acionamento das cargas e a 

comunicação com o software Labview. 

Para executar a leitura das variáveis temperatura e umidade relativa do ar por meio do sensor 

DHT22 foi necessária a inclusão da biblioteca dht.h, que é disponibilizada gratuitamente na 

internet e pode ser facilmente encontrada.  Para tanto, o sensor DHT22 deve estar conectado ao 

Arduino de acordo com o esquema mostrado na Figura 3.21. 
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Figura 3.21 - Conexão entre Arduino e o DHT22. 

Fonte: ALTERVISTA, 2014. 

 

A conexão entre o Arduino e o software Labview é realizada por meio da comunicação serial, 

para tanto, o Labview deve ser configurado de forma a enviar alguns caracteres para a porta 

serial. O Arduino, ao efetuar a leitura e identificação desses caracteres deve executar os 

comandos que foram implementados no código. 

Na Figura 3.22é possível ver parte do código, onde o comando “switch” verifica qual o 

caractere foi recebido na porta serial e executa a parte do código associada a esse caractere. Por 

exemplo, ao se enviar do Labview para o Arduino o caractere ‘t’, o programa executa a função 

responsável por efetuar a leitura da temperatura e retornar esse valor para a porta serial,onde 

será em seguida lido pelo Labview. Osvalores lidos do sensor são utilizados como variável de 

processo no controlador desenvolvido, além de ser mostrado ao usuário por meio de uma 

interface gráfica. 
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Figura 3.22 - Parte do código programado no Arduino. 

 

Assim como o caractere ‘t’, outros caracteres são enviados pelo Labview até o Arduino. Uma 

descrição completa desses caracteres pode ser verificada na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 - Caracteres enviados ao Arduino pelo Labview. 

Caractere enviado  Comando executado 

‘a’ Aciona o umidificador 

‘b’ Desliga o umidificador 

‘c’ Liga o conjunto de lâmpadas 

‘d’ Desliga o conjunto de lâmpadas 

‘e’ Juntamente com ‘g’ fecha as janelas 

‘f’ Juntamente com ‘h’ abre as janelas 

‘g’ Juntamente com ‘e’ fecha as janelas 

‘h’ Juntamente com ‘f’ abre as janelas 

‘t’ Efetua a leitura e envio da temperatura 

‘u’ Efetua a leitura e envio da umidade relativa 

 

Outra função de grande importância implementada no Arduino é a responsável por comandar o 

movimento das janelas. O Labview, por meio do controlador fuzzy, envia à porta serial um 

numero inteiro de 0 a 9. Esse número, multiplicado por 10, deve ser interpretado pelo 

microcontrolador como a porcentagem em que as janelas devem ser abertas. Para isso, foi 

necessário efetuar a calibração do potenciômetro de forma que ele informasse a posição da 

janela em determinado instante. Com auxilio do potenciômetro e do esquema de ligação 
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demonstrado em Figura 3.19, foi possível obter uma variação da tensão na entrada do pino 

analógico A5, do Arduino. As entradas analógicas do Arduino podem identificar uma tensão de 

0 a 5 volts com uma resolução de 10 bits, ou seja, a tensão medida no pino é convertida em um 

valor de 0 (referente a 0 volt) a 1024 (referente a 5 volts).  Após alguns testes e ajustes no 

sistema de janelas, verificou-se que a amplitude máxima de abertura das janelas resultou em 

valores de 633(abertura mínima) a 1015(abertura máxima), lidos no pino analógico do Arduino. 

Para que esses valores fossem normalizados em uma escala de 0 a 100,efetuaram-se os cálculos 

contidos na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Cálculos para calibração do potenciômetro. 

Valor máximo lido no pino analógico  1015 

Valor mínimo lido no pino analógico 633 

Diferença entre os valores acima, dividido por 100 3,82 

 

Subtraindo do valor atual lido no potenciômetro o valor de 633 e dividindo esse resultado por 

3,82 tem-se uma leitura normalizada da posição das janelas, numa faixa de 0 a 100. 

Com a posição instantânea da janela lida e normalizada numa faixa de 0 a 100, criou-se uma 

variável “erroJanela”, que compara a posição real lida pelo potenciômetro, com a abertura ideal 

enviada pelo controlador fuzzy, com isso o Arduino toma a decisão de fechar  ou  abrir as 

janelas a fim de que o erro fique dentro de uma faixa aceitável. A parte do código responsável 

por estes comandos pode ser visualizada na Figura 3.23. 
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Figura 3.23 - Código da função responsável por movimentar as janelas. 

 

O código completo pode ser consultado no apêndice A. 

 

3.14. Programação do Labview 

Para que ocorra a comunicação entre o software Labview e o Arduino é necessário a instalação 

dos drivers VISA (Virtual Instrument Software Architecture).  O Padrão VISA permite que se 

estabeleça a comunicação entre Labview e Arduino por meio da porta serial. O primeiro passo 

após a instalação do VISA é a configuração da porta serial, que deve ser a mesma utilizada pelo 

Arduino e possuir a mesma taxa de transferência de bits (baud rate). 

Dentro do painel de diagrama de blocos do Labview existem inúmeras ferramentas, a primeira a 

ser utilizada refere-se ao conjunto de opções referentes ao VISA. Como se pode ver na Figura 

3.24 - Ferramentas VISA disponíveis no Labview. o primeiro bloco a ser utilizado é o “VISA 

Configure Serial Port” onde é possível a escolha e a configuração da porta serial desejada.  
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Figura 3.24 - Ferramentas VISA disponíveis no Labview. 

 

Outros dois blocos de suma importância no conjunto VISA são os blocos “write” e “read”, 

responsáveis por efetuar a escrita e a leitura, respectivamente, de informações na porta serial. É 

por meio do bloco “write” que se enviam os caracteres citados e apresentados  na Tabela 3.5. 

A parte inicial da programação em Labview é demonstrada na Figura 3.25 - Programação do 

Labview  - parte 1., onde pode-se perceber três grandes blocos semelhantes, sendo o primeiro 

deles responsável por enviar o caractere ‘t’, efetuar a leitura da temperatura e armazenar esse 

dado em uma variável. O segundo funciona de maneira semelhante, porém enviando o 

caractere ‘u’, relativo à umidade do ar e o terceiro é o responsável somente por enviar a saída 

do controlador fuzzy ao Arduino, não efetuando nenhuma leitura de variável. 
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Figura 3.25 - Programação do Labview  - parte 1. 

 

Na sequência, seguindo o fluxo do programa, tem-se a parte onde são enviados os caracteres 

responsáveis pelo acionamento do conjunto de lâmpadas e do umidificador ultrassônico. Como 

se pode ver na Figura 3.26, os caracteres ‘d’ e ‘c’ são enviados de acordo com o 

posicionamento de uma chave liga/desliga criada no painel frontal, já os caracteres ‘a’ e ‘b’ 

podem ser enviados de acordo com o posicionamento de outra chave liga/desliga ou em função 

da saída do controlador fuzzy, que será apresentado mais adiante. 
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Figura 3.26 - Programação do Labview  - parte 2. 

 

Finalizando a parte do programa que efetua a leitura e escrita na porta serial, tem-se o último 

bloco do conjunto VISA utilizado, o “VISA close”, que encerra este ciclo de acesso à porta 

serial. 

 

3.15. Desenvolvimento do controlador fuzzy 

Segundo Tanscheit (2003 apud AOKI, 2014),uma das maneiras mais usuais de se projetar 

controladores fuzzy, é de se utilizar como entrada as variáveis ‘erro’ e ‘variação do erro’. O erro 

nada mais é que a diferença entre o valor da variável de processo (PV) e o valor pré-

estabelecido no Setpoint (SP).  Já a variação do erro surge subtraindo do erro atual o valor do 

erro ocorrido no instante imediatamente anterior. Por meio dessas duas variáveis pode-se dar 

início ao desenvolvimento do controlador nebuloso. 

A criação de todo o controlador fuzzy também se dá no software Labview, que possui uma 

ferramenta denominada Fuzzy System Designer, responsável única e exclusivamente pelo 

desenvolvimento de aplicações fuzzy. Para acessá-la basta clicar no menu “tools”, escolher a 

opção “Control Design and Simulation” e por último clicar em “Fuzzy System Designer”. A 

tela inicial dessa ferramenta é exibida na Figura 3.27. 
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Figura 3.27 - Tela inicial da ferramenta Fuzzy System Designer. 

 

As variáveis de entrada e de saída devem ser inseridas no programa, para posteriormente ser 

gerada a base de regras fuzzy. No trabalho em questão há três variáveis de entrada e duas de 

saída, sistemas com essa característica são conhecidos como sistemas MIMO (multiple input 

and multiple output), quando esse tipo de sistema possui múltiplas entradas e uma única saída 

ele é dito sistema MISO (multiple input and simple output) e sistemas com uma entrada e uma 

saída são denominados sistema SISO (simple input and simple output). 

A primeira das variáveis a ser inserida no programa é a variável de entrada 

“ErroTemperatura”, que representa o erro da temperatura atual em relação ao seusetpoint. O 

processo de escolha das funções de pertinência é realizado com base no conhecimento do 

processo que se deseja estudar, ou a partir de experimentações onde o usuário acaba adquirindo 

certa experiência com o processo em questão. Como pontapé inicial, definiu-se cinco funções 

de pertinência para variável “ErroTemperatura”, sendo as três centrais na forma triangular e as 

duas das extremidades na forma trapezoidal. São elas: “MuitoNegativo”, “Negativo”, “Zero”, 

“Positivo” e “MuitoPositivo” . A faixa da variável “ErroTemperatura” foi configurada de -2 a 

2. 
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 O intervalo e a forma de cada função de pertinência podem ser mais bem entendidos 

analisando as curvas mostradas na Figura 3.28 

 

 

Figura 3.28 - Funções de pertinência da variável "ErroTemperatura ". 

 

A segunda variável a ser utilizada é denominada “VariacaoErro”, que representa a variação do 

erro da temperatura, sendo esta variação a diferença entre o erro no instante atual e o erro no 

instante imediatamente anterior. A “VariacaoErro” e suas respectivas funções de pertinência 

são mostradas na Figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29 - Funções de pertinência da variável "VariacaoErro". 

 

Já a terceira e última variável de entrada a ser inserida na ferramenta Fuzzy System Designer é a 

variável “ErroUmidade” que representa a diferença entre o valor da umidade relativa do ar em 
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um dado instante e o valor de referência, denominado setpoint. Devido a limitações referentes 

ao controle da umidade, encontradas ao longo do projeto, dedicou-se maior atenção ao 

desenvolvimento do controle de temperatura, implementando um controle mais simples para a 

umidade, servindo apenas como complemento ao trabalho. Essas limitações serão mais bem 

esclarecidas adiante no capítulo4. Diante desses fatos, para variável “ErroUmidade” foram 

criadas apenas três funções de pertinência. Sendo elas, “Negativo”, “Zero” e “Positivo”, e suas 

formas podem ser visualizadas na Figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30 - Funções de pertinência da variável "ErroUmidade". 

 

Passando para as variáveis de saída, criou-se a variável “Janela”, referente ao grau de abertura 

das janelas, e também a variável “Umidificador”, que define os estados do aparelho. 

A variável “Janela” possui cinco funções de pertinência. São elas “Fechada”, “P_Aberta” 

(janela pouco aberta), “Metade” (Janela aberta até a metade), “M_Aberta” (janela muito aberta) 

e “T_Aberta” (janela totalmente aberta). Com auxilio das curvas mostradas na Figura 3.31 

pode-se  visualizar as formas de tais funções de pertinência. 
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Figura 3.31 - Funções de pertinência da variável "Janela". 

 

Como citado anteriormente, devido a limitações no controle da umidade, a variável de saída 

“Umidificador” foi contemplada com apenas duas funções de pertinência, representando o 

estado “Ligado” e “Desligado” do umidificador, Figura 3.32. 

A lógica fuzzy não é a única nem a melhor forma de se fazer um controle como o desenvolvido 

para a variável umidade neste trabalho. Por meio da programação convencional, por exemplo, 

não seria trabalhoso implementar e chegar a um resultado próximo ao adquirido aqui, 

entretanto foi considerado uma boa oportunidade de analisar o desempenho da sistema fuzzy em 

problemas menos complexos. 

 

 

Figura 3.32 - Funções de pertinência da variável "Umidificador". 

 

Após a etapa na qual se criou as variáveis de entrada e saída e suas respectivas funções de 

pertinência, é chegado o momento da elaboração da base de regras. Nesta etapa deve-se definir 

a conexão entre as variáveis de entrada e as variáveis de saída. 
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Segundo Tarig (2001 apud BARG, 2002), uma das formas mais comuns de se expressar o 

conhecimento é por meio de regras do tipo condição-ação. Exemplificando, um conjunto de 

condições que descrevem uma parcela observável das saídas do processo, é associado a uma 

ação de controle que irá manter ou elevar o processo às condições de operações desejadas. 

 

As regras são responsáveis por modelar o comportamento do controlador. Quanto maior o 

conhecimento sobre o processo que se deseja controlar, maiores são as chances das regras 

criadas funcionarem de forma adequada. Baseado no controle de temperatura, foram elaboradas 

25 regras, outras 3 foram criadas com intuito de analisar o controle simultâneo da umidade 

relativa do ar. As regras desenvolvidas são: 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoNegativo” e “VariaçãoErro” é “DimRapido” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoNegativo” e “VariaçãoErro” é “Diminundo” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoNegativo” e “VariaçãoErro” é “Estável” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoNegativo” e “VariaçãoErro” é “Aumentando” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoNegativo” e “VariaçãoErro” é “AumRapido” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “Negativo” e “VariaçãoErro” é “DimRapido” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “Negativo” e “VariaçãoErro” é “Diminundo” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “Negativo” e “VariaçãoErro” é “Estável” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “Negativo” e “VariaçãoErro” é “Aumentando” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “Negativo” e “VariaçãoErro” é “AumRapido” então Janela é “P_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “Zero” e “VariaçãoErro” é “DimRapido” então Janela é “Fechada” 

 Se “ErroTemperatura” é “Zero” e “VariaçãoErro” é “Diminundo” então Janela é “P_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “Zero” e “VariaçãoErro” é “Estável” então Janela é “P_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “Zero” e “VariaçãoErro” é “Aumentando” então Janela é “Metade” 

 Se “ErroTemperatura” é “Zero” e “VariaçãoErro” é “AumRapido” então Janela é “M_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “Positivo” e “VariaçãoErro” é “DimRapido” então Janela é “P_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “Positivo” e “VariaçãoErro” é “Diminundo” então Janela é “P_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “Positivo” e “VariaçãoErro” é “Estável” então Janela é “Metade” 

 Se “ErroTemperatura” é “Positivo” e “VariaçãoErro” é “Aumentando” então Janela é “M_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “Positivo” e “VariaçãoErro” é “AumRapido” então Janela é “T_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoPositivo” e “VariaçãoErro” é “DimRapido” então Janela é “M_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoPositivo” e “VariaçãoErro” é “Diminundo” então Janela é “M_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoPositivo” e “VariaçãoErro” é “Estável” então Janela é “T_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoPositivo” e “VariaçãoErro” é “Aumentando” então Janela é “T_Aberta” 

 Se “ErroTemperatura” é “MuitoPositivo” e “VariaçãoErro” é “AumRapido” então Janela é “T_Aberta” 

 Se “ErroUmidade” é “Negativo” entãoUmidificador é “Ligado” 
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 Se “ErroUmidade” é “Zero” então Umidificador é “Ligado” 

 Se “ErroUmidade” é “Positivo” então Umidificador é “Desligado” 

A janela onde são definidas as regras é exibida na Figura 3.33. 

 

 

Figura 3.33 - Janela onde são definidas as regras do sistema fuzzy. 

 

Pode-se perceber nas regras mostradas na Figura 3.33 que o método de defuzzificação utilizado 

nesse primeiro experimento foi o “Centro de área” ou “Centróide” como também é chamado. 

Existem vários métodos de defuzzificação, além do “Centróide” tem-se também o método do 

“Centro dos máximos”, “Primeiro dos máximos” e também “Centro da soma”. 

Na Figura 3.34pode-se observar o processo de ativação das regras, onde as saídas são definidas 

com base no valor da entrada desejada. Nas duas últimas colunas é efetuado o processo de 

defuzzificação pelo método do centróide. Tal imagem foi gerada no software Matlab devido ao 

fato de que este apresenta uma melhor interface para a visualização da resposta do sistema 

fuzzy, antes de implementá-lo na prática. Dessa forma, foram feitos vários ajustes nas regras e 

nas funções de pertinência até chegar aos valores aqui demonstrados. 
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Figura 3.34 - Processo de ativação das regras. 

 

Outra forma de analisar o resultado do sistema fuzzy implementado é a partir da superfície em 3 

dimensões que é gerada pelo software Labview. Analisando a superfície mostrada na Figura 

3.35 pode-se perceber que quanto maior positivamente for o erro da temperatura e a variação 

do erro, maior será a abertura da janela. 

 

 

Figura 3.35 - Superfície 3D referente ao controlador fuzzy. 
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Após o desenvolvimento do sistema fuzzy, foi dada seqüência a programação do diagrama de 

blocos do Labview, onde por meio das ferramentas disponíveis no sub-menu “Fuzzy Logic” foi 

inserido o controlador fuzzy desenvolvido previamente. 

 

Tais ferramentas podem ser encontradas dentro da opção “Control Design and Simulation”, 

como demonstrado na Figura 3.36.A parte do diagrama de blocos responsável pela 

configuração do controle fuzzy é mostrada na Figura 3.37. 

 

 

Figura 3.36 - Menu da ferramenta Fuzzy Logic 
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Figura 3.37 - Diagrama de blocos do controlador fuzzy. 

 

Após a finalização da programação, iniciou-se a etapa de testes do projeto. Além de ajustes nas 

regras e funções de pertinência do controlador fuzzy, verificou-se que a variável 

“VariacaoErro”, relativa a variação do erro da temperatura,estava tendo pouca influência na 

saída do controlador. Isso se deve ao fato de que, como o sistema tem uma dinâmica muito 

lenta e o ciclo de execução do programa dura 1 segundo, ao ocorrer uma variação na 

temperatura, essa variação é sempre muito lenta, não chegando a ser superior a 0,1°C por 

segundo. Com isso a “VariacaoErro” recebe o valor 0,1 ou -0,1 e no próximo ciclo do 

programa essa variação possivelmente já retorna ao valor zero, influenciando muito pouco na 

resposta do sistema.  

Diante desse fato, criou-se um vetor de 12 posições, o qual seria alimentado pelos valores da 

variação do erro da temperatura, e a soma dos valores contidos nesse vetor alimentaria o 

controlador fuzzy.  Dessa forma, a variação do erro da temperatura influenciou positivamente o 

funcionamento do sistema, já que cada valor seria armazenado no vetor por 12 segundos, até 

ser substituído por um novo valor. A dimensão escolhida para o vetor foi feita arbitrariamente e 

após alguns experimentos optou-se por utilizar um vetor de 12 posições. Experimentos com um 

vetor de 10 e 15 posições também foram realizados, mas não surtiram diferenças expressivas 

no sistema. 
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Com o desenvolvimento do diagrama de blocos, paralelamente foi criada uma interface gráfica 

no painel frontal do Labview. Esta interface é responsável por transmitir as informações ao 

usuário do sistema de maneira mais amigável. No painel frontal é possível a criação de botões, 

chaves, exibição de gráficos, indicadores, displays e muitas outras ferramentas. O painel frontal 

desenvolvido para esse projeto pode ser visualizado na Figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38 - Interface gráfica do projeto. 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

 

4. RESULTADOS 

Este capítulo será dividido em subitens correspondentes aos experimentos realizados. 

4.1. Experimento 1 

O primeiro experimento que mostrou um resultado condizente com o objetivo do trabalho é 

aqui demonstrado. 

Inicialmente, o sistema encontrava-se com temperatura e umidade relativa do ar de 

aproximadamente 25°C e 55%, respectivamente, sendo estas as condições normais no local do 

experimento.  Analisando primeiramente o gráfico da variação da temperatura ao longo do 

tempo, exibido na Figura 4.1- Variação da temperatura e seu setpoint ao longo do tempo - 

experimento 1. nota-se que o sistema se comportou de forma apreciável, chegando próximo do 

valor desejado (setpoint) no instante entre 10 e 11 minutos, oscilando um pouco abaixo do 

setpoint até o instante de aproximadamente 20 minutos. Neste instante reduziu para 26°C o 

valor do setpoint, fazendo com que a temperatura mais uma vez tendesse a aproximar-se da 

referência. 

 

 

Figura 4.1- Variação da temperatura e seu setpoint ao longo do tempo - experimento 1. 
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Paralelamente a análise do comportamento da temperatura, pode-se observar também, por meio 

da curva mostrada na Figura 4.2, a ação do controlador fuzzy na abertura e fechamento das 

janelas. 

 

 

Figura 4.2 - Ação do controlador fuzzy - Temperatura - experimento 1. 

 

O controle da umidade, mesmo tendo sido implementado de forma mais simples, se mostrou 

eficiente até o momento em que as janelas são abertas pelo controlador de temperatura. Nesse 

instante, mesmo mantendo o umidificador ligado, ocorre uma queda no percentual da umidade 

interior, não conseguindo assim mantê-la próxima de seu setpoint. Isto pode ser explicado 

devido ao fato de que, com a abertura das janelas, ocorre a renovação da massa de ar interior, 

que se encontra com um percentual de umidade mais elevado, pelas massas de ar do ambiente, 

fazendo com que a umidade no interior da célula decresça rapidamente. Verificou-se que, 

quanto maior for a diferença entre o setpoint e a umidade do ambiente externo, mais difícil será 

manter o controle da umidade quando as janelas se abrem, e mais rápido será o decrescimento 

do valor da umidade interna. 

Os dados relativos à umidade, obtidos durante o primeiro experimento, podem ser mais bem 

analisados a partir das curvas mostradas na Figura 4.3 e Figura 4.4. 
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Figura 4.3 - Variação da umidade relativa do ar - experimento 1. 

 

 

Retornando na análise da curva mostrada na Figura 4.2, percebe-se que próximo do instante 20 

minutos, as janelas começam a sair da posição “fechada”. Nesse mesmo instante, nota-se a 

partir da curva mostrada na Figura 4.3, que o valor da umidade começa a se distanciar do 

setpoint umidade, mesmo estando o umidificador acionado, como é possível observar na curva 

mostrada na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Estado do umidificador - experimento 1 

4.2. Experimento 2 

Outros experimentos foram realizados nas mesmas circunstâncias do experimento anterior, 

porém, não se obteve alterações significativas nos resultados. Já no segundo experimento, 

optou-se por utilizar funções de pertinência do tipo gaussiana, com o intuito de reduzir as 

variações de posição da janela num intervalo curto de tempo, já que a função com forma 

gaussiana permite uma transição mais suave de um estado a outro, conforme pode se observar 

na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Funções de pertinência na forma gaussiana 

 

Os resultados obtidos com o segundo experimento, não possuem diferença significativa em 

relação ao experimento anterior, para que se possa dizer que a alteração da forma das funções 

de pertinência, de triangular para gaussiana, interferiu no resultado. Tais dados podem ser 

observados nas Figura 4.6, Figura 4.7 e Figura 4.8. 
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Figura 4.6 - Variação da temperatura e seu setpoint ao longo do tempo - experimento 2 

 

 

 

Figura 4.7 - Ação do controlador fuzzy - Temperatura - experimento 2. 
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Figura 4.8 - Variação da umidade relativa do ar - experimento 2. 

 

A umidade relativa do ar permaneceu com certa oscilação em torno do valor de referência, 

Figura 4.8, mas se mostrou viável o seu controle desde que o ambiente permaneça fechado. 

 

4.3. Experimento 3 

Por último realizou-se um experimento levando em conta somente a variável temperatura, 

desprezando o controle da umidade relativa do ar e inutilizando o umidificador. Percebe-se que 

o controlador responde de maneira adequada efetuando o controle da temperatura mesmo com 

a variação do valor de referência ao longo do experimento, Figura 4.9. 
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Figura 4. 9 - Variação da temperatura e seu setpoint ao longo do tempo - experimento 3. 

 

 

 

Pode-se notar que no instante entre 10 e 11 minutos o valor de referencia para a temperatura 

passa de 29 para 31°C, com isto podemos notar, com auxílio das curvas do gráfico, que a 

temperatura real leva cerca de 5 minutos para atingir o valor de referencia, indicando que o 

sistema se comportou eficientemente. No instante entre 23 e 24 minutos, o valor de referencia 

diminui de 31 para 28ºC e mais uma vez, pode-se observar que a curva de temperatura tende a 

se aproximar do novo valor de referência. Isto mostra o  bom funcionamento do sistema quando 

se controla apenas a temperatura. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o trabalho realizado foi possível perceber o quão grande são as possibilidades de controle 

de sistemas utilizando lógica fuzzy. Com a variável temperatura o sistema mostrou desempenho 

adequado, conseguindo realizar o controle dentro de uma determinada faixa de valores 

condizente com a proposta do trabalho, que é avaliar o controle dessas variáveis em um 

ambiente visando apenas o conforto térmico. Uma das limitações do sistema em relação ao 

controle de temperatura está relacionada com o fato de, somente ser possível realizar esse 

controle, para valores de temperatura superiores à temperatura ambiente, já que não foi 

utilizado nenhum dispositivo capaz de efetuar o resfriamento do ar. 

Em relação ao controle simultâneo de umidade, o sistema mostrou-se ineficiente a partir do 

momento em que se tem certa abertura das janelas, onde mesmo estando o umidificador ligado, 

os valores lidos pelo sensor não alcançam o valor de referência, quando este último está certa 

quantidade acima da umidade do ambiente externo. 

Para trabalhos futuros, sugere-se o controle individualizado da umidade relativa do ar, com 

abertura e fechamento de janelas e também com o acionamento contínuo do sistema de 

umidificação, ao contrario deste trabalho, onde o acionamento foi do tipo liga/desliga. Sugere-

se também a troca do conjunto de lâmpadas por um sistema de aquecimento mais eficiente, 

onde o sistema tenha a sua velocidade de resposta aumentada. 
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APENDICE A 

 

CÓDIGO DESENVOLVIDO DURANTE O PROJETO 

 

#include "DHT.h" 

 

#define DHTPIN 2       // pino do Arduino para o qual o sensor envia os dados. 

#define DHTTYPE DHT22  // Define o modelo do sensor, DHT11 ou DHT22 

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  //instancia o objeto do tipo DHT 

 

char in;      //variavel que recebera o comando serial 

 

float temp;             // variável responsavel por receber o valor da temperatura 

float hum;              // variável responsavel por receber o valor da umidade relativa 

int PinRele4 = 7;       // define os pinos digitais que acionarão os relés 

int PinRele3 = 6;       // define os pinos digitais que acionarão os relés 

int PinRele2 = 5;       // define os pinos digitais que acionarão os relés 

int PinRele1 = 4;       // define os pinos digitais que acionarão os relés 

int PinJanela = A5;     // define o pino que efetuará a leitura do valor do potenciometro 

int PosJanela = 0;      //variavel que indicará a posição atual da janela 

int controlador = 0;    //Variavel que armazenará o valor do controlador vindo do 

Labview 

 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(9600); 

    dht.begin(); 

    pinMode(PinRele1, OUTPUT); 

    pinMode(PinRele2, OUTPUT); 

    pinMode(PinRele3, OUTPUT); 

    pinMode(PinRele4, OUTPUT);  

} 

 

void loop() 

{ 

 

  if(Serial.available() > 0)  // Verifica a disponibilidade da porta serial 

  { 

    in = Serial.read(); //& ~(0x20);      //& ~(0x20); para passar um caracter para caixa 

alta 

 

if(in >= '0' && in <= '9') 
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{ 

            controlador = (in - '0'); 

        //    Serial.print("Saida do controlador: "); 

            controlador = controlador * 11; 

       //     Serial.println (controlador); 

          }   

 

      else 

     {  

      switch (in) {    // Aqui verifica-se qual o caracter foi enviado pelo labview e baseado 

nele o arduino toma as ações necessárias 

 

      case 't':   // Retorna o valor da temperatura 

temp = dht.readTemperature(); 

        Serial.println(temp); 

break; 

 

      case 'u':  // Retorna o valor da umidade 

hum = dht.readHumidity(); 

        Serial.println(hum); 

        break;      

 

//   case 'p':  //Retorna a posição atual da janela. 0 a 100 

   //   PosJanela = (analogRead(PinJanela)-633)/3.82;  //633 é o minimo do 

potenciometro; 3,82 é o maximo menos o minimo div por 100 (1015-633 / 100) 

   //   Serial.print("Posicao atual da janela: "); 

   //   Serial.println(PosJanela);  

 

      case 'a':      digitalWrite(PinRele4,HIGH);     // liga umidificador 

break  ; 

      case 'b':      digitalWrite(PinRele4,LOW);      // desliga umidificador 

      break; 

      case 'c':      digitalWrite(PinRele3,HIGH);     // acende a lampada 

      break  ; 

      case 'd':      digitalWrite(PinRele3,LOW);      // apaga lampada 

      break; 

      case 'e':      digitalWrite(PinRele2,HIGH);     // e e g fecha a janela 

      break  ; 

      case 'f':      digitalWrite(PinRele2,LOW);      // f e h abre a janela 

      break; 

      case 'g':      digitalWrite(PinRele1,HIGH); 

      break  ; 

      case 'h':      digitalWrite(PinRele1,LOW); 
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break; 

      } 

     }  

  } 

  PosJanela = (analogRead(PinJanela)-633)/3.82;  //633 é o minimo do potenciometro; 

3,82 é o maximo menos o minimo div por 100 (1015-633 / 100) 

  movimentaJanela();  // chama a função responsável por movimentar as janelas  

} 

 

void movimentaJanela()      // Função para mover a janela ate a posição passada pelo 

controlador 

{ 

  int erroJanela = PosJanela - controlador;  // compara a posição real com a posição ideal 

passada pelo controlador 

  erroJanela = ((int)erroJanela); 

 // Serial.println(erroJanela);  

 

   if(erroJanela < -3) // abre janela caso ela esteja mais fechada que o necessário 

{   digitalWrite(PinRele2, LOW); 

       digitalWrite(PinRele1, LOW); 

} 

    else if (erroJanela > 3)  // fecha janela caso ela esteja mais aberta que o necessário 

{  digitalWrite(PinRele2, HIGH); 

       digitalWrite(PinRele1, HIGH); 

} 

       else { 

        delay(50);  

       digitalWrite(PinRele2,HIGH);      // mantem a posição atual das janelas 

digitalWrite(PinRele1,LOW);  } 

} 


