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RESUMO 

Este trabalho consiste na elaboração de um referencial teórico a respeito da contribuição da 

Engenharia de Controle e Automação para a Qualidade de Vida no Trabalho. Existem muitos 

estudos que tratam destes dois temas separadamente, mas são muito escassas as literaturas que 

exploram a relação entre os dois num mesmo conteúdo. A Engenharia de Controle e Automação 

pode ser aplicada às mais diversas áreas. E, dado que existe uma tendência das empresas do 

mundo todo de se preocuparem cada vez mais em oferecerem qualidade de vida a seus 

trabalhadores, o uso da automação com este propósito pode tornar-se extremamente 

conveniente. A relação entre esses dois assuntos foi explorada por meio de uma análise 

criteriosa sobre as características das principais variáveis que influenciam no conforto humano 

no ambiente de trabalho e que podem ser controladas automaticamente, que são: iluminação, 

temperatura e umidade. A partir desta análise, são expostas, de maneira genérica, algumas 

modelagens para controle dessas variáveis. Além do controle de variáveis, a automação pode 

proporcionar QVT também de outras formas, como através da diminuição do esforço físico de 

um operador em uma determinada tarefa, ou através do monitoramento e operação de uma 

planta remotamente, o que previne a exposição do trabalhador ao risco de acidentes. Por causa 

da maior simplicidade e facilidade de implementação, neste estudo foi feita uma abordagem de 

um sistema de controle descentralizado, ou seja, ao invés de considerar o sistema como 

multivariável, considerou-se a modelagem de um sistema composto pelo controle independente 

entre as variáveis, já que as interferências que elas exercem umas sobre as outras podem ser 

consideradas fracas. A partir disso, percebe-se a importância da análise de metodologias mais 

simples, antes de partir para aquela que é mais evidente, mas muitas vezes mais complexa. 

 

Palavras-chave:  Engenharia de Controle e Automação, QVT, controle descentralizado, 

iluminação, temperatura, umidade. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

  

  

ABSTRACT 

This work consists of the construction of a theoretical referential regarding the contribution of 

Control and Automation Engineering for Quality of Life at Work. There are many works that 

deal with these two issues separately, but there are just a few literatures that explore the 

relationship between the two of them in the same job. The Control and Automation Engineering 

can be applied to many different areas and because there is a tendency in which companies all 

over the world make their work environmental a better place to work for their employees, the 

use of automation for this purpose will become extremely convenient. The relationship between 

these two issues was explored through a careful analysis on the characteristics of the main 

variables that influence in human comfort in the workplace and can be automatically controlled; 

they are: lighting, temperature and humidity. From this analysis, some modeling are exposed in 

a generic way, to control these variables. In addition to the control variable, automation can 

provide QVT also through other forms, such as by reducing the physical effort of an operator on 

a given machine, or through the monitoring and operation of a plant remotely, which prevents 

worker exposure to risk of accidents. . Because of the simplicity and ease of implementation, in 

this study an approach of a decentralized control system is made, that means, instead of 

considering the whole system as a MIMO system, it was considered modeling a system 

composed by between the single independent control variables, since the interference they exert 

on each other can be considered weak 

Keywords: Control and Automation Engineering, Quality of Life at Work, decentralized control 

system, lighting, temperature, humidity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

  

  

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 1 

1.1 OBJETIVO GERAL 3 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

1.3 MOTIVAÇÃO 3 

1.4 METODOLOGIA 4 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 4 

2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E A ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 6 

2.1 ALGUNS ESTUDOS SOBRE QVT 7 

2.2 RELEVÂNCIA DO TEMA 8 

2.3 FONTES DE INSATISFAÇÃO DOS TRABALHADORES 9 

2.4 CUIDADOS COM A AUTOMAÇÃO INDISCRIMINADA 15 

2.5 A ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E A SAÚDE DOS OPERADORES 16 

2.6 INVESTIMENTOS EM AUTOMAÇÃO 18 

3 VARIÁVEIS CONTROLÁVEIS PARA CONDICIONAMENTO DE QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO 19 

3.1 ILUMINAÇÃO 19 

3.1.1 FATORES QUE INFLUENCIAM NA DISCRIMINAÇÃO VISUAL 24 

3.1.2 ERROS MAIS FREQUENTES 25 

3.1.3 CONSEQUÊNCIAS DA MÁ ILUMINAÇÃO 26 

3.1.4 PLANEJAMENTO DA ILUMINAÇÃO 27 

3.2 CROMÁTICA 34 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DAS CORES 35 

3.2.2 SIMBOLOGIA DAS CORES 36 

3.2.3 PLANEJAMENTO DAS CORES 37 

3.3 MICROCLIMA 38 



                                                                                                                                 

  

  

3.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO 46 

3.3.1.1 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA 46 

3.3.1.2 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO GERAL DILUIDORA 47 

4 CONTROLE E AUTOMAÇÃO DA TEMPERATURA, UMIDADE E ILUMINAÇÃO EM UM 
AMBIENTE DE TRABALHO GENÉRICO 49 

4.1 SENSORES INDUSTRIAIS 50 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 50 

4.1.2 SENSORES DE PRESENÇA 51 

4.1.3 SENSORES DE TEMPERATURA 51 

4.1.4 SENSORES DE UMIDADE 54 

4.1.5 SENSORES DE LUMINOSIDADE 55 

4.2 CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE 57 

4.2.1 DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE CONDICIONAMENTO DE AR 58 

4.2.2 CONTROLES ELÉTRICOS 59 

4.2.3 FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO DE CONTROLE ELÉTRICO DE UM 
CONDICIONADOR COMPACTO 62 

4.2.4 FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO DE CONTROLE ELÉTRICO DE UM SISTEMA DE 
ÁGUA GELADA 63 

4.2.5 CONTROLES DO COMPRESSOR 67 

4.2.6 TIPOS DE CONTROLE NUM RECINTO 68 

4.2.7 DIAGRAMAS DE CONTROLE 69 

4.2.8 VÁLVULA DE TRÊS VIAS 74 

4.2.9 SISTEMAS PNEUMÁTICOS 77 

4.2.10 SISTEMAS AUTÔNOMOS 80 

4.2.10.1 FUNCIONAMENTO DE UMA VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA (VET)
 81 

4.2.11 MODELAGEM THIC DE CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE 83 

4.3 CONTROLE DE LUMINOSIDADE 88 

4.3.1 DIMENSIONAMENTO GENERALIZADO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE 
INTENSIDADE LUMINOSA 88 



                                                                                                                                 

  

  

4.3.2 SISTEMAS DE DIMERIZAÇÃO DE LÂMPADAS 90 

4.3.3  CONVERSORES CA/CA 91 

4.3.4 PHLIPS LIVINGCOLORS 92 

                    93 

4.3.6 CONTROLE DE ILUMINAÇÃO POR MEIO DA ABERTURA E POSICIONAMENTO DE 
PERSIANAS 94 

4.3.7 PROJETO DE DETECTORES DE PRESENÇA 95 

4.4 APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 97 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 100 

REFERÊNCIAS 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

Sem às vezes se dar conta disso, o ser humano tem a sua vida completamente controlada pelo 

trabalho, ou por ele ou pela ausência dele. 

As primeiras pesquisas a respeito do comportamento humano dentro das organizações 

ocorreram em meados da década de 20, nos Estados Unidos, mas somente na década de 50 é 

que esses estudos começaram a ter um enfoque mais voltado para o conforto humano. Mais 

especificamente no ambiente fabril, percebeu-se que as condições de trabalho influenciavam 

diretamente na produtividade do operário (RODRIGUES, 1998). Somente algumas décadas 

depois é que o termo Qualidade de Vida no Trabalho, ou QVT, surgiu efetivamente e daquele 

momento até hoje, muitas abordagens diferentes foram feitas a respeito do assunto. 

QVT pode ser definida como: 

"[…] melhoria nas condições de trabalho, com extensão a todas as funções 

de qualquer natureza e nível hierárquico, nas variáveis comportamentais, 

ambientais e organizacionais que venham, juntamente com política de 

Recursos Humanos condizentes, humanizar o emprego, de forma a obter-se 

um resultado satisfatório, tanto para empregados quanto para a organização." 

(VIEIRA, 1996) 

Existe uma tendência mundial das organizações se preocuparem cada vez mais com a 

qualidade de vida do trabalhador. Principalmente nas grandes empresas, tem se tornado muito 

comum a elaboração de programas internos para valorização se seus colaboradores e a adoção 

como meta da empresa, da obtenção de um bom posicionamento nos rankings das melhores 

empresas para se trabalhar, que são elaborados anualmente por diversas entidades pelo 

mundo. Daí a relevância dos estudos sobre QVT. 

No entanto, QVT é um tema muito abrangente. Na tentativa de proporcionar conforto ao 

trabalhador, são incorporados conceitos e metodologias de diversas áreas o que torna um 

assunto extenso e de múltiplas interpretações. 

Neste estudo, esse tema será abordado sobre o ponto de vista da Engenharia, mais 

especificamente, a Engenharia de Controle e Automação, que pode ser aplicada a QVT como 

uma ferramenta para gerar melhorias no ambiente físico de trabalho.  

Muitos autores têm opiniões divergentes quanto ao surgimento da automação. Alguns 

acreditam que a ela surgiu no século X, quando foi difundida pela Europa, durante a  Baixa 

Idade Média, a utilização em larga escala do moinho hidráulico para produção de farinha e 
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que, mesmo que o nome automação ainda fosse desconhecido nessa época, a criação dessa 

máquina primitiva já era uma tentativa humana de automatizar o seu trabalho (GOEKING, 

2010). Outros autores, entretanto, fazem um uso mais restrito do conceito de automação e 

associam a sua origem ao surgimento da indústria. Dessa forma, eles acreditam que ela tenha 

surgido no fim do século XVIII, para início do século XIX, durante a revolução industrial, 

com os primeiros motores a vapor que já dispunham de dispositivos de regulação da 

velocidade e controle de pressão (LIMA; SILVEIRA, 2013). 

De um modo ou de outro, foi na indústria que a automação, e por conseguinte, a Engenharia 

de Controle e Automação, se popularizou e evoluiu, até se tornar o que é hoje. Porém, não se 

pode deixar de admitir que ela tem tornado-se cada vez mais versátil e se difundiu com outros 

objetivos na vida do homem. Este conceito tornou-se onipresente e deixou de ser aplicado 

exclusivamente na indústria, passando a estar em todos os lugares, em todos do momentos do 

dia-a-dia do ser humano, proporcionando-lhe benefícios que vão muito além do que o 

aumento da produtividade industrial. 

A Qualidade de Vida no Trabalho é um desses benefícios, e ela pode ser proporcionada, 

dentre outras maneiras, através do controle de variáveis ambientais. No ambiente de trabalho 

físico, existem inúmeros fatores que influenciam na sensação de conforto humano, mas 

apenas algumas delas são controláveis e podem ter o seu controle realizado automaticamente. 

Alguns exemplos são: temperatura, umidade, iluminação, ventilação e acústica. Dentre estas, 

as três primeiras são as mais importantes e são o foco principal deste trabalho. Ventilação e 

acústica também são muito importantes, mas por se tratarem de variáveis que necessitam de 

controle estocástico, que é muito mais complexo e depende muito das características 

específicas de um recinto, elas não serão abordadas neste estudo. 

Este trabalho, portanto, consiste em uma abordagem teórica e genérica sobre o controle da 

temperatura, umidade e iluminação, não sendo de seu escopo o tratamento das especificidades 

de cada sistema, de seus dispositivos, equipamentos e métodos.  

É de se esperar que seja feita uma modelagem de controle MIMO (Multiple-Input, Multiple-

Output). Contudo, com o objetivo de simplificar o sistema e torná-lo mais fácil de ser 

implementado, a modelagem realizada foi a de um sistema com múltiplos controles SISO 

(Single-Input, Single-Output) independentes. Essa abordagem é possível, porque os 

acoplamentos entre as variáveis controladas são considerados fracos e por tanto,  arquitetura 

de controle descentralizado, aproxima-se muito bem do controle multivariável. 
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A importância do tema, também está relacionada ao fato de se tratar de um assunto muito 

pouco explorado até então. Existem muitos trabalhos que exploram sobre o controle dessas 

variáveis individualmente, mas não em conjunto, como foi feito. Além disso, este trabalho 

inova ao fazer um link entre duas áreas (Engenharia de Controle e Automação e QVT) que 

estão intimamente relacionadas, mas que poucas vezes tiveram o seu inter-relacionamento em 

foco num mesmo trabalho. Portanto, este Trabalho Final de Curso trata-se da elaboração de 

um referencial teórico, que poderá servir como motivação para trabalhos futuros. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Como objetivo geral, procura-se criar um referencial teórico que possa servir como incentivo 

para a inserção do tema no meio acadêmico, e motivação para o desenvolvimento de novos 

trabalhos sobre ele. 

 

1.2 Objetivo Específico 

 

O objetivo específico deste trabalho é estudar a participação da Engenharia de Controle e 

Automação na Qualidade de Vida no Trabalho, por meio do tratamento de variáveis 

ambientais controláveis automaticamente.  

 

1.3 Motivação 

 

A principal motivação para este trabalho é a consolidação dos conhecimentos adquiridos por 

meio de experiências profissionais durante a minha formação acadêmica e a exposição das 

observações feitas durante esse período. 

Este estudo também foi motivado a partir da consideração de que esta relação entre 

automação e QVT é uma tendência e, ainda há muito o que ser estudado. Por isso, existe 

muita oportunidade de desenvolvimento de projetos tanto práticos como teóricos nesta área. 
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1.4 Metodologia 

 

Por se tratar e um trabalho teórico, a metodologia consistiu-se basicamente em revisão 

bibliográfica. Inicialmente foi feita uma revisão mais ampla sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho a fim de se obter um direcionamento para o desenvolvimento do trabalho e avaliar a 

conveniência da associação do mesmo a Engenharia de Controle e Automação. Feito isto, 

partiu-se para o aprofundamento dos estudos relativos a essa associação, utilizando como 

base fontes de áreas diversas, como ergonomia, administração, automação industrial e 

organização do trabalho. Depois, foram selecionadas as principais variáveis controláveis que 

influenciam no conforto do trabalhador e feito um extenso estudo sobre elas, principalmente 

referente às suas principais características, os níveis ideais para exposição do trabalhador a 

elas, de forma a garantir não só o seu conforto, como também a sua segurança e integridade 

física, de acordo com as atividades desenvolvidas por ele; bem como os erros mais frequentes 

cometidos pela falta de acesso a essas informações. 

O último passo, e mais importante, foi estudar sobre o controle propriamente dito dessas 

variáveis. Com esse objetivo, foram revisados alguns conceitos referentes à teoria do controle 

e consultados diversos trabalhos científicos sobre este assunto. 

Como pode ser observado, foi dada muita importância à revisão teórica e optou-se por 

depender bastante tempo nesta etapa, a fim de se elaborar uma estrutura sólida antes de se 

partir para a montagem da monografia. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo este o primeiro deles. No segundo 

capítulo é feita uma conceituação geral sobre QVT e um pouco da sua história é explorada. 

Além disso, é feito um link entre o conceito de QVT e a Engenharia de Controle e Automação 

e, no terceiro, a descrição detalhada das variáveis controláveis no ambiente de trabalho. 

O quarto capítulo, está fundamentado nos conceitos apresentados no capítulo anterior, e são 

apresentadas algumas soluções de controle genéricas para as variáveis, temperatura, umidade 

e iluminação, além da descrição de alguns elementos sensoriais. 
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Para finalizar, as considerações finais deste trabalho são apresentadas no capítulo quinto, 

onde também são dadas algumas sugestões de trabalhos futuros e são feitas algumas análises 

acerca da elaboração deste trabalho como um todo. 
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2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E A ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO 

 

Neste capítulo, o assunto Qualidade de Vida no Trabalho será explorado a fim de se obter 

embasamento teórico para a sua abordagem através da Engenharia de Controle e Automação. 

Thomas Watson Jr., ex-presidente da IBM, considerava que o que determinava o sucesso ou o 

fracasso de uma empresa era a forma como ela despertava o talento e a energia das pessoas 

que empregava. Foi a partir de idéias como essa que, nos anos 50, começaram a surgir os 

primeiros estudos a respeito da influência das condições de trabalho na produção de uma 

organização. 

Com a revolução industrial, no século XVIII, o aumento do consumo estimulava o 

aprimoramento tecnológico como forma de suprir a demanda por produtos. A indústria, 

objetivando o acúmulo cada vez maior de capital, encontrava plenas condições de 

crescimento através do crescente consumo, da fartura em matéria-prima e principalmente 

pelas grandes massas de mão-de-obra devido ao crescimento populacional e a migração 

populacional do campo para as cidades. 

Foi uma época marcada por grande prosperidade, mas o seu custo foi alto demais para os 

trabalhadores. Com a racionalização da produção e o avanço tecnológico, os trabalhadores 

vivenciavam condições desumanas de trabalho, em ambientes sujos, mal iluminados, 

abafados, recebendo salários baixíssimos, em jornadas de 18 horas diárias, onde necessidades 

humanas básicas não eram atendidas.  

Robert Owen, em New Lanark, Escócia,  foi o primeiro a oferecer melhores condições de 

trabalho, proporcionando melhores salários, educação para os filhos dos operários e 

tratamentos médicos (RODRIGUES, 1998). Mesmo tendo que lidar com um custo de 

produção muito superior a dos seus concorrentes, Owen ainda conseguia ter elevada margem 

de lucro. 

Segundo Rodrigues (1998), as primeiras pesquisas sobre o comportamento humano dentro 

das organizações foram realizadas pela empresa Western Electric (companhia americana do 

ramo de engenharia elétrica), em 1924, que estudou os efeitos da iluminação no trabalho com 

a ajuda da National Research Council, uma organização de pesquisa científica. O objetivo era 

correlacionar as variáveis de condições físicas do local de trabalho e produtividade. Depois 

disso, outras empresas também tiveram a mesma iniciativa, marcada pela preocupação com a 
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relação do indivíduo e o trabalho, mas foi somente nos anos 50 que surgiu o termo QVT, 

Qualidade de Vida no Trabalho, como uma ferramenta para o alcance de uma maior 

produtividade. Ainda segundo o autor:  

"Mesmo sem afetar a prática dos processos produtivos, o trabalhador passou 

a ser motivo de preocupação e questionamento. A motivação econômica, a 

melhoria no ambiente de trabalho e a monotonia com a especialização, 

fatores que afetavam diretamente a vida do trabalhador no local de trabalho, 

passaram a ser teorizados timidamente e, em algumas poucas empresas, 

considerados de forma prática." (RODRIGUES, 1998) 

O conceito de QVT foi muito bem definido por França (1996 apud JULIÃO, 2001), quando 

ele o associou a um "[..] conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnósticos e 

implantação de melhorias e inovações gerencias, tecnológicas e estruturais, dentro e fora do 

ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e 

durante a realização do trabalho." 

Podemos então, relacionar o conceito de QVT com a implantação de melhorias no ambiente 

físico e de inovações tecnológicas e gerenciais, com o objetivo de proporcionar melhor 

qualidade de vida para o trabalhador.  

 

2.1 Alguns Estudos Sobre QVT 

 

Os experimentos na Western Electric obtiveram resultados negativos e os pesquisadores os 

atribuíram ao fato de que era impossível isolar o fator iluminação estudado de outros fatores 

psicológicos desconhecidos (HOMANS, 1971 apud RODRIGUES, 1998). 

Tendo estes resultados como base, descobriu-se que existiam fatores desconhecidos na 

relação do trabalhador com suas tarefas que eram muito importantes no estudo de QVT e, por 

isso, precisavam ser estudados mais a fundo. 

Em abril de 1927, o australiano Georges Elton Mayo foi contratado pela Western Electric 

para  realizar novos experimentos com o objetivo de analisar os efeitos da fadiga e da 

monotonia do trabalhador na produção de uma organização. Segundo Rodrigues (1998), a 

pesquisa realizada por ele seria a seguinte: 

"A tarefa escolhida foi a montagem de relés telefônicos, sendo que cinco 

moças selecionadas montariam os relés e a sexta forneceria as peças 

necessárias às montadoras. O experimento foi dividido em duas partes: as 

pesquisas de Sala de Teste de Montagem de Relés e o Programa de 

entrevistas. Para a primeira parte do experimento, as seis moças foram 

separadas dos outros trabalhadores em uma sala especial. Nesta sala, havia 
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um supervisor, que deveria realizar suas tarefas convencionais e um 

observador que tinha por função observar todos os dados, tanto referentes à 

produção como também comentários ou posicionamentos das trabalhadoras, 

referentes ou não ao trabalho." 

As conclusões de Mayo (1959) foram que: 

a) O trabalho é uma atividade grupal; 

b) O mundo social dos homens é principalmente padronizado pela sua atividade no 

trabalho; 

c) A necessidade de reconhecimento, de segurança e de pertencer a algo são mais 

importantes na determinação da moral do operário e da produtividade do que as 

condições físicas que ele trabalha. 

Após as pesquisas de Mayo, muitas outras foram feitas. Uma delas foi a de Douglas 

McGregor (1906 - 1964), que culminou nas teorias X e Y. A primeira assume que as pessoas 

são preguiçosas e que necessitam de motivação, pois encaram o trabalho como um mal 

necessário para ganhar dinheiro e não foi muito relevante para o estudo da QVT. Já a segunda 

teoria propõe que sejam oferecidas condições para que aquelas necessidades de cada 

indivíduo que eram atendidas somente fora do trabalho fossem satisfeitas também dentro do 

ambiente das organizações. "O princípio fundamental derivado da Teoria Y é o da integração: 

a criação de condições tais que permitam aos membros da organização alcançar melhor os 

seus próprios objetivos, dirigindo os seus esforços para o sucesso da empresa." 

(MCGREGOR, 1980 apud RODRIGUES, 1998). McGregor ainda dizia que: 

"[...] a menos que o próprio emprego seja satisfatório, a menos que se criem 

oportunidades na situação de trabalho, que permitam fazer dele próprio uma 

diversão, jamais lograremos conseguir que o pessoal dirija voluntariamente 

seus esforços em prol dos objetivos organizacionais." 

 

2.2 Relevância do Tema 

 

Para atenderem às demandas de produção e se manterem competitivas no mercado, as 

empresas investem cada vez mais em seu maquinário e em linhas de produção que tenham 

como principal característica a redução do tempo de processamento. Na maioria dos casos, a 

matéria-prima sofre grandes transformações em seus processos até chegar no produto final, 

que utilizam ou liberam materiais nocivos a saúde do trabalhador, produzem ruídos, 

vibrações, calor ou que podem provocar acidentes graves. 
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Muitas mudanças aconteceram desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. As leis 

trabalhistas determinam limites da jornada de trabalho e garantem os direitos dos 

trabalhadores, bem como os seus deveres com a empresa, além de salários justos e outros 

benefícios. Entretanto, com todas essas mudanças, as empresas passaram a exigir mais de 

seus colaboradores, como forma de garantir os lucros. 

" [...] o problema começou quando transformamos o tempo em uma 

mercadoria, quando compramos o tempo das pessoas em nossas empresas 

em vez da produção. Quanto mais tempo você vende nessas condições, mais 

tempo fará. Então, há uma troca inevitável entre o tempo e o dinheiro. As 

empresas, por sua vez, tornam-se exigentes. Querem menos tempo das 

pessoas que eles pagam por hora, porém mais das que eles pagam por ano, 

porque, no último caso, cada hora extra durante o ano é gratuita." (HANDY, 

1995 apud RODRIGUES, 1998) 

Nesse sentido, o conceito de QVT se torna essencial no ambiente organizacional, não 

somente para aumentar a produtividade, mas também para humanizar o trabalho. É muito 

importante para uma empresa que seus funcionários estejam satisfeitos na realização de suas 

tarefas e por isso, este conceito tem ganhado cada vez mais espaço nas políticas de 

administração organizacional. 

São muitos os benefícios provenientes do investimento na qualidade de vida dos 

trabalhadores para uma empresa. Além do aumento da produtividade, há uma redução da 

rotatividade, ou seja, da troca de trabalhadores numa determinada área, os trabalhadores se 

mostram mais motivados e com atitude favorável ao trabalho, há redução da fadiga, do 

estresse, promoção da saúde e segurança, integração social, desenvolvimento das habilidades 

dos trabalhadores e redução do absenteísmo. 

É importante ressaltar, entretanto, que estes benefícios são observados de médio a longo 

prazo (LOPES, 2009) e que, para oferecer qualidade de vida aos seus colaboradores, uma 

empresa precisa fazer investimentos iniciais relativamente altos. 

 

2.3 Fontes de Insatisfação dos Trabalhadores 

 

As fontes de insatisfação são bastante subjetivas pois podem variar de trabalhador para 

trabalhador, de tarefa para tarefa, de setor par setor. "Provavelmente, os trabalhadores de uma 

metalúrgica terão diferentes fontes de insatisfação que outros de uma indústria de alimentos 

ou de prestação de serviços" (LIDA, 1997). Mesmo assim, elas podem ser agrupadas de 

maneira geral nas seguintes categorias: 
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a) Ambiente físico: Posto de trabalho e as condições físicas como iluminação, 

temperatura, umidade, ruídos e vibrações. Quando estes fatores se encontram em 

níveis extremos, podem se tornar fontes de estresse e insatisfação do trabalhador; 

b) Ambiente psicossocial: Abrange aspectos como o sentimento de segurança e 

estima, oportunidades de progresso funcional, percepção da imagem da empresa, 

aspectos intrínsecos do trabalho, relacionamento pessoal com os colegas e os 

benefícios oferecidos pela empresa; 

c) Remuneração: Acredita-se que esta não é a única nem a maior fonte de motivação 

para o funcionário, embora todos trabalhem de uma forma ou de outra para ganharem 

dinheiro. É cada vez mais comum encontrar pessoas que dão mais importância a 

outras compensações como segurança, realização profissional e qualidade de vida; 

d) Jornada de trabalho: A jornada de trabalho que já chegou a ser de 18 horas diárias, 

é hoje, nos países desenvolvidos de 8 a 9 horas diárias, 5 dias por semana, o que 

totaliza 40 a 45 horas semanais. Esta questão depende muito das leis trabalhistas de 

cada país, mas os especialistas já prevêem uma redução para 30 horas semanais nos 

países desenvolvidos; 

e) Organização: É importante que haja respeito dentro das organizações entre seus 

colaboradores e superiores que não haja discriminação de nenhum tipo. Dessa forma, 

passam a ser desnecessários os controles rígidos sobre cada atividade e as pessoas têm 

oportunidade de exercitar suas habilidades com sentimento de auto-realização. 

Todos estes itens são variáveis que precisam ser avaliadas e estudadas com cuidado dentro da 

política de QVT numa organização. É a necessidade de tratar essas fontes de insatisfação que 

motiva uma empresa a adotar medidas que melhorem a qualidade de vida do trabalhador.  

Além delas, existem muitas outras, entretanto, este trabalho não tem por objetivo tratar da 

QVT em sua ampla concepção que mais interessa aos profissionais de organização do 

trabalho e relações humanas. Por isso, apresentado o conceito de QVT e a relevância do 

mesmo, nos capítulos seguintes será explorada apenas uma das fontes de insatisfação citadas 

anteriormente: o ambiente de trabalho. O controle do ambiente de trabalho se dá 

principalmente por meio da Engenharia, e quando este controle é feito de maneira automática, 

por meio da Engenharia de Controle e Automação. Através de técnicas para controle do 

microclima (temperatura, umidade e ventilação), iluminação, acústica ou através do 

desenvolvimento de equipamentos que evitam a exposição do trabalhador a vibrações e ruídos 
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excessivos e a situações que ofereçam risco a sua saúde, a automação tem sido apontada 

como uma grande aliada da QVT. 

 O Taylorismo
1
, atribuía a baixa da produtividade e a ocorrência de acidentes a vadiagem e a 

negligência respectivamente, dos trabalhadores. Hoje, esta idéia já está completamente 

defasada e sabe-se que a causa destes dois problemas é muito mais complexa que isso e 

depende da relação de múltiplas variáveis. "Há uma série de fatores ligados ao projeto de 

máquinas e equipamentos e ao ambiente físico (iluminação, temperatura, ruídos, vibrações), 

[...] que podem ter uma forte influência sobre o desempenho do trabalho humano" (LIDA, 

1997). 

A automação surgiu como o caminho para redução da participação do homem sobre os 

processos industriais. Desde então, o homem tem direcionado seu conhecimento para o 

desenvolvimento de tecnologias que dispensem a sua força braçal. Para aumentar a produção 

e a produtividade surgiram uma série de inovações tecnológicas que culminaram no 

desenvolvimento dos computadores e controladores programáveis, hoje amplamente 

utilizados na indústria. 

O conceito de automação foi instituído em 1946, nos Estados Unidos, nas fábricas 

automotivas e petroquímicas mas logo se disseminou para outras áreas, como indústrias 

alimentícia, química, petroquímica, siderúrgica, automotiva e associadas (pneus, borracha, 

etc.), (GOEKING, 2010). 

As principais vantagens da automação na indústria estão relacionadas a produtividade: 

aumento da produção, com melhoria na qualidade dos produtos, menor possibilidade de 

falhas nos processos que são realizados em menor tempo e melhora na eficiência energética 

dos equipamentos. Além disso, ela garante uma maior segurança ao trabalhador ao dispensar 

a sua intervenção o máximo possível durante a execução das tarefas. Dessa forma, o 

trabalhador tem um menor contato com equipamentos ou peças móveis, matérias-primas ou 

resíduos, calor excessivo, ruídos e vibrações, por exemplo. A automação também melhorou 

os sistemas de manutenção dos equipamentos nas fabricas, que passaram a ser feitos através 

de softwares que monitoram a necessidade de troca ou reparo em algum equipamento sem 

necessidade de realizar paradas periódicas nas plantas para fazer tal verificação, muitas vezes 

desnecessárias.     

                                                 
1
 Taylorismo é um termo que deriva de Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915), um engenheiro 

americano que iniciou, no final do século XVIII, o movimento de "administração científica" do 

trabalho e se notabilizou pela sua obra "Princípios de Administração Científica", publicada em 1912. 
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O coordenador do Centro de Pesquisa e Capacitação Tecnológica em Automação Industrial 

(EPUSP), Cícero Couto de Moraes definiu a importância da automação da seguinte forma: “A 

introdução da automação foi muito importante para os processos produtivos porque se 

minimizou a variabilidade de resultados que era muito alta com a interferência do homem. 

Agora temos repetição de processos com qualidade assegurada.” (GOEKING, 2010). 

A indústria ainda é um dos setores que mais investe em automação. Mas a automação se 

tornou mais versátil e não é mais exclusiva do ambiente industrial. Ela tem ganhado destaque 

nas residências e em empresas de serviços como escritórios, educação, saúde, transporte e 

lazer, embora ainda esteja relativamente atrasada (LIDA, 1997).  

A melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho, ou QVT, é uma das diversas aplicações da 

automação. 

É muito comum que empregados, especialmente aqueles como mais tempo de serviço, 

receberem a notícia de que sua área de trabalho receberá investimentos em automação com 

desconfiança. Eles temem por seus empregos por acharem que serão substituídos pelas 

máquinas, ou que suas funções se tornarão obsoletas e adotam uma postura contrária a 

execução desses projetos. Entretanto, a automação é um processo inexorável e contribui 

muito para a amenização do trabalho humano. Por isso, não deve ser vista como um mal, mas 

sim um facilitador, promovedor de qualidade de vida.  

Na simbiose homem-máquina, homem e máquina trabalham conjuntamente, um 

complementando as habilidades do outro: as máquinas comandando as ferramentas, com 

velocidade e precisão inalcançáveis pelo homem e o homem monitorando os processos com a 

sensibilidade de seus órgãos sensoriais ainda não reproduzida com mesma perfeição nem 

mesmo no mais moderno dos robôs. "[...] é como se as máquinas tomassem emprestados os 

olhos e os ouvidos do homem, e este, por sua vez, tomasse emprestados os braços das 

máquinas, de modo que esse conjunto funcione mais eficientemente do que cada um deles 

isoladamente. " (LIDA, 1997). 

A automação proporciona QVT de diversas formas. Ela reduz o esforço físico do homem em 

tarefas de difícil execução quando o substitui por robôs ou máquinas que realizem o trabalho 

"pesado", cabendo ao homem o serviço intelectual; diminui a exposição do trabalhador a 

atividades que podem causar acidentes, quando isola as fontes de risco e possibilita que o 

trabalhador controle a sua atividade a distância em um ambiente confortável e seguro;  e 

ainda pode controlar de maneira eficiente e automática variáveis determinantes da sensação 
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de conforto ambiental, que influenciam relevantemente na produtividade e motivação dos 

trabalhadores. Esse último item é o assunto principal deste trabalho, pois o estudo das 

variáveis controláveis do ambiente de trabalho é um poderoso colaborador para a garantia da 

Qualidade de Vida no Trabalho.  

Ao reduzir o esforço físico do empregado, a automação diminui a fadiga e, 

consequentemente, o risco de acidentes graves. 

"Fadiga, é o efeito de um trabalho continuado, que provoca uma redução 

reversível da capacidade do organismo e uma degradação qualitativa desse 

trabalho. A fadiga é causada por um conjunto de complexos fatores, cujos 

efeitos são cumulativos. Em primeiro lugar, estão os fatores fisiológicos, 

relacionados com a intensidade e duração do trabalho físico e intelectual. 

Depois, há ma série de fatores psicológicos, como a monotonia, falta de 

motivação e, por fim, os fatores ambientais e sociais, como a iluminação, 

ruídos, temperaturas e o relacionamento com a chefia e os colegas de 

trabalho. " (CATTANI, 1997)   

Este mal estar pode ser extremante prejudicial no ambiente hostil de uma indústria, ou mesmo 

em um escritório onde decisões importantes devem ser tomadas. Uma pessoa fatigada tende a 

ignorar os padrões de segurança e começa a fazer uma simplificação de sua tarefa, eliminando 

tudo que não for essencial e os índices de erro começam a crescer. Segundo Lida (1997), 

mesmo que a pessoa pense que esteja fazendo o melhor possível, o seu padrão de desempenho 

vai piorando. 

O isolamento de atividades de risco também é um benefício importante da automatização de 

processos. Trabalhadores vem dando menos importância a questão salarial e mais a segurança 

que aquele emprego lhe oferece, ou seja, ao quanto a sua atividade preserva a sua integridade 

física (DUL, 2004). 

Além de práticas preventivas, como auditorias internas nas áreas de trabalho, elaboração de 

documentos que determinam como as atividades devem ser realizadas, bem como os 

procedimentos pré-tarefa, as organizações têm investido muito na robótica.  O robô tem sido 

utilizado para substituir o homem em ambientes insalubres, hostis ou perigosos a ele, seja 

pela presença de substâncias tóxicas, perigos de contaminação biológica, radiação, 

temperaturas ou pressões prejudiciais aos seres humanos. A robótica é a mais recente fase do 

processo de automação industrial que começou na década de 50, com o controle automático 

de máquinas e ferramentas (ROSÁRIO, 2005). Mesmo com toda a eficiência dos robôs, a 

intervenção humana ainda é necessária.  Portanto, em sua operação, é necessário que os 

operadores humanos sejam bem treinados para permitir uma operação eficiente e sem 

acidentes. 
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A segurança do trabalho é um assunto que interessa não apenas aos trabalhadores, mas 

também as empresas e a sociedade em geral, pois um trabalhador acidentado diminui a 

confiabilidade da empresa diante dos padrões internacionais e acarreta encargos 

previdenciários para a sociedade. 

Segundo Nogueira (1987 apud LIDA, 1997), no Brasil, os acidentes de trabalho foram 

primeiro documentados oficialmente em 1969, quando em uma população de 7.268.449 

trabalhadores, 1.059.296 acidentes foram registrados sendo que uma boa parte deles só 

naquele ano. A partir de 1975 é que este número caiu, com adoção de medidas preventivas e 

automatização de alguns processos. 

Uma outra fonte de acidentes são os erros humanos. Algumas condições que agravam os erros 

são a falta de treinamento, monotonia, fadiga, postos de trabalho deficientes, etc. Entretanto, 

mesmo sabendo sobre essas condições desfavoráveis, é muito difícil mapeá-las a fim de evitar 

a sua ocorrência. Por isso, uma das formas de  prevenir os erros é a substituição do homem 

pela máquina, especialmente em tarefas repetitivas que podem ser facilmente automatizadas e 

que podem ocasionar um grande cansaço mental e físico nos trabalhadores. 

Por fim, a automação ainda promove QVT através do controle de variáveis que influenciam 

no conforto do trabalhador, tema do próximo capítulo. Com o desenvolvimento da 

automação, a cada dia, novas variáveis no ambiente de trabalho se tornam passíveis de serem 

controladas automaticamente. Algumas delas são mais difíceis de serem abordadas, por 

possuírem características muito específicas de caso para caso, como a acústica do ambiente de 

trabalho e as vibrações a que os trabalhadores são submetidos. Nesses dois casos, a 

automação geralmente possibilita o isolamento de suas fontes ou a modificação de seu 

funcionamento, de forma que o ruído e a vibração que elas produzem sejam reduzidos. 

Por isso e por este trabalho se tratar de um estudo bastante generalizado sobre o assunto, será 

deixado para futuros trabalhos a intenção de aprofundar em outras variáveis, que não sejam as 

mais comuns (temperatura, umidade e iluminação).  

Para ratificar o lado colaborativo da automação às atividades humanas, existe ainda uma outra 

maneira dela garantir Qualidade de Vida no Trabalho, voltada para uma outra classe de 

trabalhadores, que normalmente são esquecidos e negligenciados pela sociedade: os 

deficientes físicos. Tendo isto em vista, podemos dizer que a automação não só promove a 

qualidade de vida dos trabalhadores, mas também os inclui ou os reinsere no mercado de 

trabalho. 
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Entendemos por deficientes físicos, aquelas pessoas que não podem exercer plenamente as 

suas aptidões físicas, em consequência de doenças ou acidentes. Atualmente, existem muitas 

iniciativas governamentais em todo o mundo para inclusão de deficientes nas empresas, que 

podem fazer o aproveitamento destes trabalhadores mediante a escolha adequada da tarefa 

que irão exercer, investimento em treinamentos especiais e adaptação dos postos de trabalho 

com a ajuda da automação. Muitas vezes, os deficientes físicos se tornam muito mais 

produtivos que os trabalhadores que não apresentam nenhuma deficiência. 

" Da mesma forma que existem os automóveis para paraplégicos, com todos 

os controles manuais (sem os pedais), na indústria também podem ser feitas 

adaptações semelhantes nas máquinas. Uma empresa holandesa promoveu o 

aproveitamento de moças paraplégicas em um operação com prensa, 

adaptando o controle do pedal para uma pequena alavanca acionada com a 

parte lateral de uma das mãos." (LIDA, 1997) 

 

2.4 Cuidados com a Automação Indiscriminada 

 

É fato que uma empresa que não investe em tecnologia e automatização dos seus processos, 

não tem condições de competir no mercado. 

Entretanto, a utilização da automação, apesar de necessária deve ser feita com cuidado a fim 

de não trazer prejuízos para a empresa e causar o efeito reverso que se deseja com a adoção 

de políticas de QVT: o desconforto dos trabalhadores.  

A automação não deve ser adotada sem restrições. Antes de tudo deve ser feita uma análise 

detalhada dos custos que serão gerados pela implantação daquele projeto, pois muitas vezes, o 

custo do processo de automatização de uma área é tão grande que supera o lucro gerado por 

ela, tornando-se assim, inviável. Com relação a QVT, existem pelo menos três problemas 

associados ao uso indiscriminado da automação: 

a) A automação pode não produzir os resultados esperados imediatamente. Um longo 

tempo pode ser necessário para a fase de instalação e procedimentos de ajuste. Os 

operadores podem se sentir sobrecarregados por essa demora em ajustar o sistema e se 

tornarem mais suscetíveis a erros, correrem risco de acidentes, o que pode levar a um 

descrédito do sistema por parte dos operadores; 

b) Em qualquer área a ser automatizada que seja, é imprescindível que sejam 

realizados treinamentos, especialmente quando existirem controle manual e 

automático ao mesmo tempo, no novo sistema; 
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c) O operador fica menos ativo, e isso pode reduzir o seu nível de atenção. Esta 

inatividade pode fazer com que o operador se torne incapaz de reagir com agilidade a 

uma situação de emergência, em que o sistema deva passar do estado automático para 

manual. 

Esses problemas podem ser superados com a adoção da filosofia de projeto chamada 

modernamente de alocação dinâmica, pela qual o próprio operador tem a capacidade de 

decidir se usa o processo automático ou manual.  

" [...] em aeronaves e navios existem pilotos automático que podem ser 

ligados quando os mesmos atingem a velocidade de 'cruzeiro', e desligados, 

passando ao comando manual nas partidas e chegadas. Existem ainda 

sistemas mais sofisticados, em que o operador pode passar parte de suas 

funções para o controle automático assim que se sentir sobrecarregado. 

Outros sistemas em desenvolvimento procuram [...] sinais biológicos, como 

ritmo cardíaco e as ondas cerebrais do piloto para, depois de um certo limite, 

a própria máquina ir assumindo o comando para aliviar a sobrecarga do 

operador. Isso pode ser considerada uma alocação dinâmica em que o poder 

de decisão estaria com a máquina, e não mais com o piloto." (LIDA, 1997) 

 

2.5 A Engenharia de Controle e Automação e a Saúde dos Operadores 

 

Mais importante que a produção é a saúde e o bem estar dos trabalhadores. Na teoria, é o que 

todas as empresas definem como um de seus valores mais importantes. Dessa forma, ao expor 

o trabalhador a novas tecnologias, além de garantir a eficiência do novo sistema, é muito 

importante que os projetistas estejam preocupados com a saúde, segurança, bem estar 

psicológico e social dos trabalhadores que lidarão com ele. 

Uma atividade que passa a ser realizada de maneira integral, ou parcialmente automatizada, 

pode exigir dos trabalhadores uma atenção e concentração redobradas, além de que um maior 

volume de informações sejam processadas e que as tomadas de decisão sejam feitas com mais 

confiança. Estas atitudes são fontes potenciais causadoras de estresse no trabalhador. Os 

sintomas mais comuns de estresse são problemas cardíacos, distúrbios estomacais e nervosos 

(OLIVEIRA, 2008).  

Além do estresse, os trabalhadores podem sofrer por outros tipos de doenças. A tenossinovite 

é uma delas, que se trata de uma doença ocupacional que atinge principalmente as pessoas 

que trabalham com novas tecnologias ou que passam por mudanças provocadas pela 

automatização de suas áreas. O que ocorre é uma inflamação dos tendões e nervos dos 

membros superiores, causando fadiga e formigamento. Nos casos mais graves pode até 
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ocasionar na invalidação do trabalhador. Alguns anos atrás, acreditava-se que essa doença era 

causada pelos rápidos e repetitivos movimentos dos dedos, por incidir predominantemente em 

digitadores. Hoje já se sabe que a doença pode atingir qualquer profissional que realize 

esforços contínuos somente com as mãos (COUTO, 1983 apud LIDA, 1997). 

Um outro ponto importante que deve ser analisado em projetos de automação é se as tarefas 

desenvolvidas pelos operadores passarão a ser monótonas demais. A monotonia pode existir 

em tarefas extremamente automatizadas com pouca participação do operador que podem 

ocasionar acidentes muito graves. Segundo Lida (1997), monotonia pode ser definida como: 

" A reação do organismo a um ambiente uniforme, pobre em estímulos ou 

com pouca variação das excitações. Os sintomas mais indicativos da 

monotonia são uma sensação de fadiga, sonolência, morosidade e uma 

diminuição da atenção. As operações repetitivas na indústria e o tráfego 

rotineiro são condições propícias à monotonia. [...] Um operador que deve 

observar um quadro de comandos para detectar anormalidades que 

raramente ocorrem, enfrenta uma situação pobre em excitações. O mesmo 

acontece na operação de máquinas semi-automatizadas, onde há uma 

reduzida participação do operário." 

Observa-se que há certas condições agravantes da monotonia: curta duração do ciclo de 

trabalho, restrição dos movimentos corporais e condições desfavoráveis do ambiente, como 

má iluminação, temperaturas extremas e ruídos (COUTO, 1995). Lida diz que as 

consequências da monotonia, em termos operacionais, são a diminuição da atenção e o 

aumento do tempo de reação do trabalhador. O que acontece é que os órgãos dos sentidos são 

mais sensíveis às mudanças das excitações e se tornam insensíveis às excitações permanentes 

de nível constante. Desse modo, o déficit de atenção causado pela monotonia pode ser 

entendido como um mecanismo de defesa do organismo, que tende a se proteger das 

excitações regulares, "desligando-se" delas. 

Verifica-se que melhorias na visibilidade (como em contraste, forma), na sua intensidade 

(como altura do som) e na frequência do sinal podem aumentar a percepção do mesmo. 

Entretanto, vale lembrar que estes resultados são afetados pelo estado de fadiga do operador e 

pelas condições ruins do meio ambiente, como as citadas anteriormente. 

É importante tratar as causas desses efeitos pois eles impedem que os trabalhadores 

mantenham-se motivados, e por conseguinte, que produzam mais e melhor. Quando as causas 

da fadiga e monotonia estão relacionadas a exagerada carga muscular ou a ambientes 

insalubres, é relativamente fácil de identificá-las e elas podem ser tratadas através da 

automatização parcial de alguns processos ou instalação de controles de temperatura e 

umidade, por exemplo. Porém, em alguns casos, essas causas são difíceis de identificar, 
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quando estão relacionadas a fatores psicológicos pessoais de dentro ou fora do trabalho, ou a 

programação da produção. Nesses casos, outras medidas devem ser tomadas a fim de se 

garantir a produtividade e o bem estar do empregado. 

 

2.6 Investimentos em Automação 

 

Em países subdesenvolvidos como no Brasil, onde praticamente toda a tecnologia utilizada na 

indústria precisa ser importada, o processo de automatização é muito dispendioso, 

principalmente na fase de implantação de projetos. O custo com a mão-de-obra é outro fator 

que encarece muito esse tipo de projeto. Um bom projeto de automação exige uma equipe 

especializada, composta por profissionais que entendam perfeitamente como funciona a área 

que receberá o projeto e que tenham uma ampla visão a respeito das variáveis que 

influenciam os processos produtivos, o clima da área, o conforto e a segurança do 

trabalhador. Dessa forma, é necessário que haja uma integração de toda a equipe de 

trabalhadores da área que sofrerá mudanças e da equipe de automação. As especificidades de 

cada setor de uma empresa exigem sempre soluções particulares de projeto para projeto, 

mesmo que a equipe de automação tenha experiência em outros projetos similares. 

Um outro custo agregado a esta atividade é a manutenção. Normalmente, a automação 

diminui a necessidade ou facilita a realização da manutenção nos equipamentos controlados. 

Entretanto, os equipamentos que realizam o controle destes outros equipamentos precisam 

passar por uma revisão, pelo menos anualmente. Esta manutenção, muitas vezes é feita pelos 

próprios trabalhadores daquela área, depois de receberem o devido treinamento, ficando a 

cargo da equipe de automação a troca ou atualização de equipamentos de hardware e 

softwares (GOEKING, 2010). 
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3 VARIÁVEIS CONTROLÁVEIS PARA CONDICIONAMENTO DE QUALIDADE 

DE VIDA NO TRABALHO 

 

Neste capítulo, serão tratadas as principais características das variáveis controláveis no 

ambiente de trabalho, que são: iluminação/cromática e microclima. Sem ainda entrar em 

detalhes sobre o controle propriamente dito, cada uma dessas variáveis serão esmiuçadas a 

fim de se entender como cada uma delas interfere na realização de tarefas e determinar os 

valores que produzem uma zona de conforto para o trabalhador. O objetivo é obter o 

embasamento teórico necessário para entrar na parte de controle. 

Vale lembrar, que não é somente o ambiente industrial que pode utilizar do controle destas 

variáveis para garantir o conforto e produtividade de seus funcionários. As empresas 

prestadoras de serviço também podem ser beneficiadas através dos conceitos que serão 

apresentados. 

Os escritórios são ambientes supostamente melhores para se trabalhar que o chão de fábrica. 

Entretanto, essa idéia não condiz com a realidade quando, mesmo sendo um ambiente mais 

seguro e livre de substâncias nocivas a saúde humana ou máquinas pesadas e barulhentas, eles 

muitas vezes não oferecem uma climatização especial e apresentam condições térmicas 

extremas que prejudicam a eficiência do trabalho. Quando o ambiente é climatizado, o nível 

de ruído produzido pelo sistema de ar condicionado costuma ser tão prejudicial a performance 

do funcionário quanto a ausência dele. O cuidado com esses fatores é tão importante que 

existe a Norma Reguladora de Ergonomia, que determina condições especiais de conforto 

térmico, visual e acústico para o trabalho em locais onde exista solicitação intelectual e 

atenção constante, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 

desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros (COUTO, 1995). 

 

3.1 Iluminação 

 

No trabalho intelectual, principalmente, a iluminação é um dos principais fatores que devem 

ser considerados para que as tarefas sejam realizadas corretamente. Isso porque a " percepção 

visual depende da iluminação (quantitativa e qualitativa) e das dificuldades da tarefa." 

(COUTO, 1995). 
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Dessa forma, para introduzir este assunto, são necessárias as definições de dois elementos: a 

intensidade de luz incidente, chamada de iluminamento (expressa em lux), e a luminância ou 

brilhança, que se trata da sensação de brilho ou ofuscamento percebida por uma pessoa, 

medida em candela
(2)

 por m
2
 (cd/m

2
). 

A intensidade de luz que incide sobre a superfície de trabalho deve ser suficiente para garantir 

uma boa visibilidade e também o contraste entre o objeto e o fundo é importante nesse caso. 

Segundo Dul (2004), em ambientes onde não há tarefas exigentes, como corredores, depósitos 

e outros lugares onde não há leitura, uma luz ambiental de 10 a 200 lux é suficiente. Para 

tarefas normais, como a leitura de livros, montagem de peças e operações com máquinas, 

existem algumas recomendações que devem ser levadas em conta: 

a) 200 lux de intensidade é suficiente para tarefas onde exista um contraste 

considerável. Exemplos: leitura de letras pretas em fundo branco, onde não é 

necessário se prender a muitos detalhes; 

b) Se o contraste diminui e detalhes devem ser analisados, é preciso aumentar a 

intensidade luminosa; 

c) Quando, por exemplo, há uma janela ou lâmpada dentro do campo visual de uma 

pessoa, é preciso aumentar a intensidade de luz a fim de reduzir as diferenças de 

brilho geradas; 

d) Ainda mais luz que o considerado normal é requerido para locais onde haja 

atividade de idosos ou deficientes visuais. 

Já no caso de tarefas especiais, onde há uma grande exigência visual, o nível de iluminação 

deve ser ainda maior. Isso pode ser feito, colocando-se um foco de luz, como luminárias 

individuais diretamente sobre a tarefa. "Isso ocorre por exemplo em tarefas de inspeção de 

qualidade ou montagem de pequenas peças, em que detalhes minúsculos devem ser 

observados, ou quando o contraste figura/fundo é muito pequeno." (DUL, 2004). Nesses 

casos, o nível exigido pode variar de 800 a 3000 lux. Na tabela 3.1, pode-se ver os níveis de 

iluminação recomendados para algumas tarefas mais comuns. 

 

 

                                                 
2 Candela: Unidade de intensidade luminosa, equivalente à intensidade luminosa, na direção 

perpendicular, de uma superfície de 1/600.000 m2 de um corpo negro à temperatura de solidificação 

da platina sob pressão de 101.325 newtons por metro quadrado. 
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TABELA 3.1 - Níveis de iluminação recomendados para algumas tarefas típicas. 

FONTE: LIDA, 1997. 

No caso do Brasil, existe uma norma que define a quantidade de luz necessária para executar 

cada tipo de tarefa. Esta é a NBR  5413: Iluminância de interiores (ASSOCIAÇÃO..., 1992). 

O olho humano é sensível à luz com comprimentos de onda entre 400nm e 750nm, sendo a 

sensibilidade pequena nos extremos dessa faixa e máxima por volta de 550nm. Uma fonte de 

luz tem tanto mais eficiência luminosa quanto maior for a quantidade de radiação que ela 

transmite dentro da faixa visível e a eficiência luminosa de uma fonte de luz pode ser 

expressa pela unidade lúmen. A eficiência luminosa de uma lâmpada elétrica é expressa então 

por lúmens por Watt (lm/W). 

Existem algumas grandezas que merecem serem explicadas a seguir. Lida (1997) as definiu 

muito bem através da tabela seguinte. Elas também podem ser melhor entendidas pela tabela 

3.2 e pelo esquema representado na figura 3.1. 

TIPO ILUMINAMENTO 

RECOMENDADO 

(lux) 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

ILUMINAÇÃO 

GERAL PARA 

LOCAIS DE 

POUCO USO 

20 - 50 Iluminação mínima de corredores e 

almoxarifados, zonas de estacionamento. 

100 - 150 Escadas, corredores, banheiros, zonas de 

circulação, depósitos e almoxarifados. 

ILUMINAÇÃO 

GERAL EM 

LOCAIS DE 

TRABALHO 

200 - 300 Iluminação mínima de serviço. Fábricas 

com maquinaria pesada. Iluminação geral 

de escritórios, hospitais, restaurantes. 

400 - 600 Trabalhos manuais médios. Oficinas em 

geral. Montagem de automóveis. Indústria 

de confecções. Leitura ocasional de 

arquivo. Sala de primeiro socorros. 

1000 - 1500 Trabalhos manuais precisos. Montagem de 

pequenas peças, instrumentos de precisão e 

componentes eletrônicos. Trabalhos com 

revisão e desenhos detalhados. 

ILUMINAÇÃO 

LOCALIZADA 

1500 - 2000 Trabalhos minuciosos e muito detalhados. 

Manipulação de peças pequenas e 

complicadas. Trabalhos de relojoaria. 
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TABELA 3.2 -  Definições das principais variáveis usadas em iluminação. 

VARIÁVEL UNIDADE DEFINIÇÃO 

Intensidade luminosa 

(I) 

Candela (cd) Luz emitida por um corpo negro na temperatura 

de solidificação da platina (2040 
o
K), à razão de 

6 candelas por cm
2
 de área luminosa. 

Fluxo luminoso (F) Lúmen (lm) Quantidade de luz que flui em 1 esferorradiano 

a partir de uma fonte puntiforme  de 1 candela. 

Um lúmen é equivalente a quantidade de luz 

incidente  sobre 1 m
2
 (coleta esférica), a partir 

de uma fonte de 1 candela situado a distância 

uniforme de 1m. Como uma esfera de 1m de 

raio tem superfície de 4 πR
2
 = 12,57 m

2
, uma 

fonte de 1 candela emite 12,57 lúmens. 

Iluminamento (E) Lux (lx) 

Footcandle 

(fc) 

É o fluxo luminoso que incide sobre uma 

superfície. O lux corresponde a 1 lúmen por 

metro quadrado e o footcandle a 1 lúmen por pé 

quadrado (cerca de 10 vezes mais forte que o 

lux). Desde que 1 m
2
 = 10.76 ft

2
,  1fc = 

10,76lux ou 1 lux = 0.0929 fc. 

Luminância (L) Apostilib 

(asb) 

Candela por 

m
2 

 (cd/m
2 

) 

É a medida da claridade percebida pelo olho 

humano. Uma superfície perfeitamente branca, 

recebendo 1 lux produz a luminância de 1 

apostlib. Da mesma forma, 1 footcandle produz 

1 footlambert. A luminância é expressa também 

em candelas por metro quadrado. 1ftL = 10,76 

asb ou 1 asb = 0.929ftL. 1 cd/m
2
 = 0.292ftL = 

3.14 asb. 

FONTE: LIDA, 1997. 
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FIGURA 3.1 - Grandezas físicas da iluminação. 

 

             FONTE: LIDA, 1997. 

Onde,  

S - superfície iluminada, em m
2
. 

D - distância entre a fonte e a superfície, em m. 

Segundo o mesmo autor, a relação destas variáveis se dá pelas seguintes leis de iluminação: 

1. Lei do fluxo luminoso: O fluxo luminoso é igual ao iluminamento multiplicado pela área 

incidente. 

            F = E x S = I x 12.57                                                     (3.1) 

Onde 12,57 representa a área total de uma esfera com 1 metro de raio, no centro da qual se 

situa a fonte luminosa de intensidade I. 

2. Lei de iluminamento: O iluminamento é inversamente proporcional ao quadrado da 

distância entre a fonte luminosa e a superfície iluminada, multiplicado pelo co-seno do ângulo 

de incidência. 

              E = 1.cos α / (d
2
)                                                          (3.2) 

Para os raios incidentes perpendiculares à superfície iluminada, α  = 0
o
, logo cos α  = 1. 

Então: 
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       E = 1 / d
2
                                                                  (3.3) 

O que significa que o iluminamento de uma superfície diminui na razão quadrada da distância 

que a separa da fonte. 

 

3.1.1 Fatores que Influenciam na Discriminação Visual 

 

A seguir, são apresentados alguns fatores determinantes para que uma boa discriminação 

visual seja feita (LIDA, 1997). 

a) Quantidade de luz: Na década de 50, os valores recomendados de iluminação eram 

de 10 a 50 lux, pois o objetivo principal era reduzir gastos com energia elétrica. Hoje, 

esses valores são cerca de dez vezes maiores, graças a existência de lâmpadas mais 

eficientes; 

b) Tempo de exposição: O tempo de exposição para que um objeto possa ser 

discriminado depende do seu tamanho, contraste e nível de iluminação. Esse tempo é 

de geralmente 1 segundo mas pode ser maior em casos onde o objeto é pequeno ou o 

contraste é ruim; 

c) Contraste entre figura e fundo: Contraste é a diferença entre a figura observada e o 

fundo. Caso essa diferença não seja satisfatória, a figura ficará camuflada e não 

poderá ser vista; 

d) Ofuscamento: Ocorre quando o fundo é mais brilhante que um objeto, o que reduz a 

eficiência visual do observador. Geralmente,  ele é produzido por janelas ou áreas 

excessivamente brilhantes em relação ao ambiente  geral, onde o objeto em questão se 

encontra.  

Existem dois tipos de ofuscamento: aquele que provoca uma "cegueira" momentânea causado 

por uma fonte de luz muito forte dentro do campo de visão, e aquele que não provoca a 

"cegueira", apenas um desconforto, irritação e distração visual. 

Muitas vezes não é possível eliminar a fonte de ofuscamento. Nesses casos, é necessário que 

se tome outras medidas como (COUTO, 1995): 

a) No caso de a fonte de brilho ser uma lâmpada de alta intensidade, pode-se substituí-

la por um conjunto de lâmpadas de menor intensidade e localizadas mais distante dos 

olhos; 
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b) Pode-se também colocar anteparos entre a fonte luminosa e os olhos do trabalhador 

ou aumentar a luminosidade de todo o ambiente, para que haja uma redução do 

contraste; 

c) Eliminar superfícies refletoras do campo visual ou reduzir o brilho refletido, 

fazendo uso de lâmpadas de luz difusa. 

 

3.1.2 Erros mais Frequentes 

 

Tendo o que foi exposto anteriormente como base, serão descriminados nessa sessão os erros 

mais frequentes de iluminação e suas consequências, segundo Abrahão (2009): 

a) Nível Insuficiente de Iluminamento: Causa queda de rendimento do trabalhador, 

fadiga, maior incidência de erros, percepção inadequada de detalhes. As situações 

mais comuns  onde esse tipo de erro ocorre são: 

- Número insuficiente de lâmpadas por área a ser iluminada, 

- Janelas muito estreitas para a quantidade de luz desejável por iluminação 

natural, 

- Galpões ou construções largos que não possuem abertura para iluminação 

natural pelo teto, 

- Uso exclusivo de lâmpadas de teto nos galpões e nos postos de trabalho em 

geral, 

- Prédios administrativos em nível de subsolo, prejudicando a entrada de luz 

do dia, ficando os trabalhadores expostos à luz artificial durante todo o tempo, 

- Iluminação insuficiente para percepção de pequenos detalhes, 

- Luminárias sujas, prejudicando assim a sua capacidade de refletir a luz. 

b) Existência de claridade excessiva ou de ofuscamento: Causa fadiga na maioria dos 

casos. São situações comuns: 

- Uso de lâmpada incandescente de alto brilho. A sua alta brilhância gera 

reflexos difusos em superfícies refletoras como o papel, mesa de trabalho, etc., 
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- Mesas posicionadas de frente para as janelas, causando deslumbramento
3
, 

- Fontes de luz no campo visual do trabalhador, 

- Mesas de trabalho com superfícies refletoras, como mesas claras polidas, 

mármore, vidro sobre a mesa, livros impressos em papel brilhante, bancada de 

trabalho metálica com alto brilho, 

- Luz do sol atingindo o local para onde o trabalhador tem que direcionar o 

olhar, 

- Monitor do computador de frente para a janela, captando na tela o reflexo da 

luz externa, 

- Monitor de costas para a janela, causando ofuscamento na visão do usuário, 

- Existência de partes polidas nas máquinas ou equipamentos. 

c) Inexistência de bom contraste dos limites do objeto: Causa também a fadiga visual. 

Situações mais comuns: 

- Projeção de sombras fortes pelo uso de lâmpadas incandescentes em 

ambientes de trabalho, 

- Uso de piso escuro e polido, contrastando com superfícies brancas, 

- Uso de equipamentos pretos contrastando com fundos brancos, 

- Posição errada de mesas de trabalho em escritório: janelas à direita de 

pessoas destras e à esquerda de pessoas canhotas, originado sombras fortes. 

d) Uso de lâmpadas de baixa reprodutibilidade cromática: Existem tarefas que exigem 

uma maior percepção das cores, e a utilização de lâmpadas que não oferecem uma boa 

reprodução cromática, pode levar a erros na execução de tarefas. Como situação mais 

comum de ocorrência desse erro, temos quando se utiliza lâmpadas de vapor de sódio. 

 

3.1.3 Consequências da Má Iluminação 

 

A má iluminação trás consequências muito sérias para o desenvolvimento de uma atividade, e 

quanto maior a importância desta atividade ou quanto maior o grau de atenção que ela exige, 

maiores são os danos. Como consequência mais evidente, os autores apontam a queda do 

                                                 
3 
Deslumbramento: Ofuscação momentânea da vista causada por muita luz 
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rendimento. Muitas vezes ela passa despercebida pelo próprio trabalhador e raramente é 

associada a má iluminação. Por isso, poucas vezes recebe o tratamento devido. "Este prejuízo 

existe especialmente para as tarefas em que a visão é fundamental (tais como linhas de 

montagem e transcrição de dados)" (DUL, 2004), mas ele também fica em evidência em 

trabalhos intelectuais. Além disso, nota-se aumento da ocorrência de erros, do nível de 

estresse e dores de cabeça nos funcionários expostos a uma má iluminação. 

A mais importante consequência de um ambiente mal iluminado nos trabalhadores é a fadiga. 

Ela é alvo de estudo por parte de vários especialistas em ergonomia, pois é um dos principais 

obstáculos a motivação dos funcionários de uma empresa. 

"A fadiga visual é provocada principalmente pelo esgotamento dos pequenos 

músculos ligados ao globo ocular, responsáveis pela movimentação, fixação 

e focalização dos olhos. Raramente, referem-se à dificuldade de percepção. 

[...] A fadiga visual provoca tensão e desconforto. Os olhos ficam 

avermelhados, começam a lacrimejar, e a frequência de piscar vai 

aumentando. Muitas vezes a imagem perde a nitidez ou se duplica. Em grau 

mais avançado, a fadiga visual provoca dores de cabeça, náuseas, depressão 

e irritabilidade emocional" (LIDA, 1997). 

 

3.1.4 Planejamento da Iluminação 

 

Em um projeto de iluminação, deve-se favorecer a entrada de luz natural o máximo possível 

pelas janelas e pelo teto, pois além de poupar energia elétrica ela permite a síntese de 

vitamina D através da pele, essencial para uma infinidade de atividades do metabolismo.  

Para isso, deve-se adotar para coberturas de fábricas, teto em formato de dente de serra, para 

que a luz do sol possa penetrar no ambiente pela face sul do "dente". Essa orientação é 

inversa para fábricas localizadas no hemisfério norte, a luz do sol deve penetrar pela face 

norte. Entretanto, deve-se evitar a incidência direta da luz natural nos postos de trabalho, pois 

pode ocorrer ofuscamento e geração excessiva de calor. Por isso, é muito importante que se 

faça um estudo cuidadoso sobre a posição do edifício. Todavia, essa solução não é tão 

simples assim, e exige esforços relacionados não só a iluminação, mas também a outros 

fatores. Lida (1997) pondera que: 

"[No caso de construções no hemisfério sul] Os trabalhadores que olham 

para o sul encontram uma grande área de luz, que tende a iluminar as partes 

superiores e provocar sombras nas partes inferiores das máquinas. Se as 

paredes internas opostas a direção da luz forem pintadas de uma cor clara, 

esse problema pode ser reduzido pela reflexão da luz em direção ao norte, 

reduzindo-se o contraste. Entretanto, esse contraste só será satisfatoriamente 
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reduzido se for permitida a entrada de pequena quantidade de luz natural 

pela face norte na cobertura." 

A entrada de luz pelas janelas laterais tem uma contribuição insignificante para a iluminação 

de grandes espaços. Ela mais vale como uma ponte ao "mundo" externo, causando sensação 

de bem estar aos funcionários. Quando não é possível se fazer a iluminação natutal pelo teto, 

no caso de prédios com varios andares, as janelas são utilizadas para se fazer o 

aproveitamento da luz natural.  

Nesse caso, as janelas devem ficar na altura das mesas e aquelas de formato mais alto na 

vertical, são mais eficazes para uma penetração mais profunda de luz. A distância da janela ao 

posto de traballho também não deve ser superior ao dobro da altura da janela, para o 

aproveitamento da luz natural. 

Em postos de trabalho onde são realizados trabalhos que exigem maior precisão, é necessário 

providenciar um foco de luz adicional com brilho de 3 a 10 vezes superior ao ambiente geral. 

A seleção das lâmpadas também é um fator muito importante. Uma escolha incorreta pode 

interferir nas sensações do trabalhador e na reflexão das cores dos objetos. 

"[...] tudo o que você vê é reflexo, ou seja, os objetos refletem parte da luz 

que os atinge por não ter sua própria luz. As cores dos objetos são, na 

verdade, aquelas que eles refletem. A base para uma boa iluminação 

começa, portanto, por uma seleção adequada de lâmpadas, tanto quantitativa 

como qualitativamente. O aspecto quantitativo está relacionado com a 

quantidade de energia radiante emitida pela fonte e produtor cuja unidade é 

o lúmen [...]. Os aspectos qualitativos serão melhor compreendidos ao serem 

relacionados com a cromárica. " (ALVES, 2002) 

O estudo da cromática e as sensações que as cores provocam no homem, serão analizadas na 

próxima sessão. 

Existem outros fatores que dever ser levados em conta para se fazer a escolha das lâmpadas. 

Segundo Alves (2002), são eles: a reprodução da cor, a temperatura da cor, a radiação 

ultravioleta e infravermelha. 

A reprodução da cor ou CRI (Color Rendering Index) é melhor definida como um indicador 

do quão bem uma lâmpada reproduz as cores. As lâmpadas têm funções específicas e 

diferentes e as cores do ambiente podem ser completamente modificadas fazendo-se o uso 

inadequado das fontes de luz. Isso ocorre porque as composições do espectro de luz 

dependem do tipo da fonte que o emite. É importante saber que a qualidade do espectro é 

geralmente o iverso de sua quantidade, ou seja, quanto maior a reprodutibilidade da cor, 

menor a quantidade de energia emitida pela lâmpada. 
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A temperatura da cor é um indicador relacionado com a sensação psicológca causada pelo 

espectro de luz emitido pela fonte. Quando se diz que uma fonte emite uma luz quente ou fria, 

não está se referindo a temperatura física ou de fato da lâmpada, mas sim ao tom de cor que 

ela dá ao ambiente. A luz mais quente, geralmente tráz uma sensação de aconchego e 

relaxamento e está associada às cores mais avermelhadas. Já a luz fria da a sensação de maior 

atividade e está associada às cores azuladas. 

Nas lâmpadas, esta temperatura de cor é medida em graus Kelvin (K) e quanto maior for o 

número, mais fria é a cor da lâmpada. Ex.: uma lâmpada de temperatura de cor de 2700K tem 

tonalidade quente, uma de 7000K tem tonalidade muito fria. Em uma casa, por exemplo, as 

áreas sociais e dormitórios devem ter o tom mais quente ou neutro para provocar relaxamento 

e aconchego. Já as áreas de serviços, cozinhas, banheiros, home-office e salas de estudos 

devem ter tom neutro ou frio, induzindo maior atividade.  O mesmo ocorre para o ambiente 

industrial. Hoje estão disponíveis no mercado lâmpadas fluorescentes com uma nova 

tecnologia, que permite apresentar várias temperaturas de cor. Antes elas só existiam em tons 

frios e, como estas lâmpadas emitem menos calor, são erroneamente chamadas de lâmpadas 

frias. As fluorescentes compactas estão disponíveis em temperatura de cor fria (6.500K) e 

também em cor quente (2.700K), semelhante às lâmpadas incandescentes (AKARI..., 2013). 

A radiação ultravioleta é aquela correspondente a faixa mais inferior do espectro de luz. 

Quando esta radiação está fora dos níveis aceitáveis, pode causar desbotamento no objeto 

onde ela incide e danos a saúde do homem, como irritações alérgicas. Para evitar esses 

problemas é necessário que se faça a adequada seleção das fontes de luz, bem como a 

utilização de filtros em locais onde a fonte de radiação fique ligada por muito tempo. Como a 

faixa de especrto correspondente a essa radiação é invisível ao olho humano, ela exige 

métodos específicos para sua medição. 

A radiação infravermelha está no extremo oposto da ultravermelha e corresponde a faixa 

superior do espectro luminoso. Ela está relacionada com a produção de calor e portanto, 

produz expansão e contração de materiais que podem danificar a sua estrutura. Um exemplo 

de dano por exemplo, é o efeito rachadura ou descamagem em pinturas de paredes expostas a 

luz do sol. Da mesma forma que no controle da radiação ultravioleta, para evitar o calor 

excessivo produzido por essa radiação é preciso fazer a seleção correta das fontes de luz. 

Existem dois tipos de lâmpadas mais comumente utilizadas: a lâmpada de filamento 

incandescente de tungstênio e as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas incandescentes 
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apresentam maior intensidade em comprimentos de onda longas (vermelho) enquanto as 

fluorescentes apresentam mais luminosidade em ondas mais curtas (verde, azul), dentro da 

faixa do espectro visível. Uma outra característica diferenciadora dessas duas lâmpadas é que 

as fluorescentes são intermitentes, ou seja, elas piscam de acordo com a ciclagem da rede 

elétrica, enquanto as incandescentes são contínuas.  

As lâmpadas incandescentes oferecem uma lu  clara e brilhante e permitem a dimeri ação 

atra  s de ciclo-con ersores ou de reatores dimeri   eis 0 – 10  ( AR OSA, 201 ). São de 

simples acionamento, não necessitando de equipamento auxiliar para serem ligadas (não 

necessitam de reator ou transformador). Segundo o Ministério de Minas e Energia, as 

lâmpadas incandescentes serão retiradas do mercado até 2016 e serão substituídas por 

lâmpadas mais sustentáveis e econômicas, para se reduzir o consumo de energia (figura 3.2). 

FIGURA 3.2 - Lâmpadas Incandescentes. 

 

 FONTE: PHILIPS, 2009. 

Existem também as lâmpadas halógenas que são lâmpadas incandescentes comuns acrescidas do gás 

composto halogênio que as transforma em lâmpadas halog neas.  em como característica uma lu  

clara e brilhante, possuem bloqueador de raios ultra ioleta e podem ser dimeri adas. Podem funcionar 

a 12 /220   ou podem ser de baixa tensão, necessitando de transformador para 12V (figura 3.3). 
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FIGURA 3.3 - Lâmpadas Halógenas. 

     

      FONTE: PHILIPS, 2009. 

Sobre as fluorescentes, destacam-se sua maior eficiência, economia de energia e qualidade de 

iluminação (figura  .4). Elas utili am a descarga el trica atra  s de um g s para produ ir lu . 

 ais lâmpadas são constituídas de um bulbo cilíndrico de  idro, tendo em suas extremidades 

eletrodos metálicos de tungstênio (catodos), por onde circula corrente elétrica. Os tubos são 

preenchidos por vapor de mercúrio ou argônio a baixa pressão, e as paredes internas do tubo 

são pintadas com materiais fluorescentes, à base de fósforo (BARBOSA, 2013). 

FIGURA 3.4 - Lâmpadas fluorescente. 

 

          FONTE: SANTOS, 2009. 

As lâmpadas de LED são as que mais têm ganhado destaque nos últimos anos, principalmente 

por sua redução de até 80% no consumo de energia. Elas também são as mais duráveis  (cerca 

de 50 mil horas de uso), mas ainda são caras e só por isso ainda não se tornaram tão 

populares. Elas também são dimerizáveis (figura 3.5). 
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FIGURA 3.5 - Lâmpadas de LED. 

 

 

              FONTE: PHILIPS, 2009. 

Há ainda as lâmpadas de fibra ótica, que infelizmente ainda possuem baixa eficiência. Elas 

são constituídas de um filamento de vidro ou de elementos poliméricos utilizados para a 

transmissão da luz. Isso quer dizer que, ao lançar um feixe de luz em uma das extremidades 

do filamento, ele percorre toda a fibra por meio de reflexões sucessivas até ser visualizada na 

outra extremidade do filamento. Tudo isso, obviamente em uma altíssima velocidade. Ela é 

considerada econômica e segura. (AKARI, 2013) 

Além dessas, existe também as lâmpadas de neon, que são mais utilizadas em letreiros 

luminosos e em boates. O objetivo dessa lâmpada é chamar a atenção das pessoas. 

Um comparativo entre algumas das lâmpadas citadas anteriormente é feito na tabela 3.3. 

TABELA 3.3 - Características das principais lâmpadas  

TIPO DE 

LÂMPADA 

EFICIÊNCIAS 

(LUMINÂNCI

A/WATT) 

REPRODUT

. 

CROMÁTIC

A 

LUMINÂNCIA/ 

BRILHANÇA 

COMENTÁRIOS 

Incandescente 17 a 23 Boa Alta Baixo custo da 

lâmpada e pouca 

durabilidade; contra-

indicada para 

iluminação de 

ambientes de trabalho. 
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Fluorescente 50 a 80 Boa Baixa A eficiência e a 

reprodutibilidade 

cromática dependem 

do tipo de lâmpada; 

atualmente há 

lâmpadas 

fluorescentes bastante 

modernas, com baixo 

custo; a vida média da 

lâmpada é de 5 a 8 

anos. 

Vapor de 

mercúrio 

50 a 55 Muito pobre Média Lâmpadas de vida 

muito longa (9 a 12 

anos), mas sua 

eficiência decai com o 

tempo. 

Halógenas 

metálicas 

80 a 90 Razoável Razoável A reprodutibilidade 

cromática é adequada 

para muitas 

aplicações, mas 

emitem radiação infra-

vermelha (calor) em 

intensidade maior que 

as l 

6ampadas 

incandescentes. 

Vapor de 

sódio sob alta 

pressão 

85 a 125 Razoável Razoável Lâmpada de alta 

eficiência; duração de 

3 a 6 anos, acesa até 

horas/dia. 
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Vapor de 

sódio sob 

baixa pressão 

100 a 180 Pobre Razoável Lâmpada muito 

eficiente, indicada 

para iluminação de 

rodovias e 

logradouros públicos; 

se usada no interior de 

galpões, deve ser 

complementada com 

iluminação 

fluorescente 

localizada em tarefas 

de precisão visual. 

FONTE: COUTO (1995). 

 

3.2 Cromática 

 

A escolha das cores de revestimento ou de pintura do ambiente de trabalho interfere na 

qualidade de vida do trabalhador. Esta variável não pode ser controlada através de 

mecanismos de automação mas é importante que se faça uma explicação sobre ela pois ela 

que irá garantir uma reflexão adequada da luz no ambiente. As cores em um ambiente 

também alteram a sensação térmica, de profundidade e o humor dos funcionários pois ela tem 

significados que causam impressões específicas no nosso cérebro.  

"Existem estudos comprovados da influência da cores sobre o estado 

emocional, a produtividade e a qualidade do trabalho. O homem apresenta 

diversas reações as cores que o podem deixar triste ou alegre, calmo ou 

irritado. O vermelho, o laranja e o amarelo sugerem calor, enquanto o verde, 

e o azul sugerem frio. Cores avermelhadas sugerem alegria e satisfação. O 

preto, quando usado só, é depressivo e sugere melancolia. " (LIDA, 1997). 

Dessa forma, se o estudo da cor não for levado em conta, mesmo que um projeto de 

iluminação ou controle térmico sejam bem feitos e criteriosos, pode haver uma variação na 

sensação do trabalhador. 

A cor pode causar-nos emoções quando impressiona a nossa retina. Ela possui significados 

que variam de cultura para cultura e, portanto, é como uma linguagem, um meio de expressar 

idéias ou de enviar menssagens. 
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"A cor é dimensão, porque aumenta ou diminui, aparentemente ambientes. 

Cor é peso, poque pode tornar, aparentemente, os volumes mais leves ou 

mais pesados. Cor é iluminação, porque absorve uma parte da luz recebida e 

reflete a outra. Cor é temperatura, porque imprime a idéia subjetiva de 

'quente' ou 'frio'. Cor é simbolismo, porque relaciona com as tradições. Cor é 

emoção, porque se associa ao nosso psiquismo." (GOLDMAN, 1964) 

 

3.2.1 Características das Cores 

 

As cores do espectro de luz visível para nós seres humanos são definidas fisicamente pela 

banda desse espectro onde elas são dominantes. Sabendo que o espectro visível corresponde à 

faixa eletromagnética de 400 a 750 nm, temos que as bandas correspondentes de cada cor são: 

Azul - abaixo de 480nm 

Verde - 480 a 560nm 

Amarelo - 560 a 590nm 

Laranja - 590 a 630nm 

Vermelho - acima de 630nm 

A partir disso, a cor da luz é caracterizada pelos comprimentos de onda de maior intensidade 

da fonte. Por exemplo, se uma fonte luminosa emite ondas eletromagnéticas 

predominantemente com comprimentos de onda abaixo de 480nm, a cor da luz será a azul. A 

luz solar é branca porque é composta por ondas de todos os comprimentos visíveis, enquanto 

a lâmpada de tungstênio por exemplo, possui uma coloração mais avermelhada, por causa das 

ondas de maior comprimento (acima de 630nm) que ela emite. 

A cor de um objeto depende de que comprimentos de onda ele absorve ou reflete. Os 

comprimentos de onda que são refletidos pelo objeto são os que chegam a nossos olhos, e 

portanto, a cor do mesmo. Dessa forma, um corpo negro é aquele que absorve toda a luz que 

incide sobre ele e não reflete nada, ao contrário do corpo branco, que não absorve nada e 

reflete todos os comprimentos de onda. 

Quando nos referimos a cor de um objeto, estamos nos referindo a sua cor quando sobre ele 

incide a luz do sol (que possui todos os comprimentos de onda). Isso, porque quando um 

objeto é submetido a incidência de luzes artificiais de outras cores, a cor do objeto pode ser 

diferente.  
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O significado das cores e que impressões elas causam no homem vem sendo estudado há 

muito tempo. A definição das cores deixou de ter um sentido somente decorativo ou estético e 

apesar de poucas pessoas saberem elas interferem substancialmente no psicológico do ser 

humano. 

Segundo Goldman (1964), as cores quando planejadas aumentam a produtividadade dos 

funcionários. Porém, vale lembrar que uma escolha criteriosa das cores não é suficiente para 

atingir os objetivos a que elas se destinam. É preciso empregar o estudo desta variável em 

conjunto com outras, como iluminação e controle efetivo de temperatura, por exemplo. Mas 

podemos dizer que é uma técnica simples e barata que trás bons resultados para QVT. Não se 

pode deixar de considerar nesse estudo, que a escolha das cores precisa levar em conta que os 

seus significados mudam de cultura para cultura, ou religião para religião e uma cor que tem 

um determinado significado para um país, pode ter um significado completamente diferente 

ou oposto em outros. 

 

3.2.2 Simbologia das Cores 

 

A seguir, algumas associações que são normalmente feitas pelo cérebro humano em relação 

as cores: 

Vermelho: Cor quente, saliente, agressiva, estimulante e dinâmica podendo ocasionar ira. É 

utilizada para criar a sensação de calor e aconchego. Se torna ainda mais vibrante quando 

associada ao verde e pode gerar sensações desconfortaveis em certos casos. Está presente em 

bandeiras de diversos povos, por isso seu significado pode variar de país para país. É  muito 

indicado para pessoas tímidas e retraídas pois estimula a atividade mental e quebra barreiras. 

Revigora a coragem e a força de vontade.  

Amarelo: Cor que dá luminosidade e claridade ao meio, significa dominação, riqueza material 

e espiritual. Assim como o vermelho e o laranja criam a sensação de calor e energia. Ela 

opõe-se a frigidez do azul. Quando associada ao vermelho é considerada a cor "masculina", 

enquanto o verde o azul e o violeta são "femininos". 

Verde: Essa cor sugere passividade, imobilidade, alivia tensões e equilibra o sistema nervoso. 

É estável e não está associada nem a alegria, nem a tristeza, nem a paixão. Funciona como um 

calmante para locais de repouso. Simbologicamente está associada a esperança. O verde é 

uma ótima opção para locais com pessoas doentes. 
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Azul: Cor fria e frígida. Como o verde também transmite calma e é ainda mais repousante. 

Muitas vezes sugere indiferença. Sua visão ampla dá a sensação de frescor. Também apela ao 

intelectual, simbolizando inteligência e raciocínio, opondo-se ao apelo emocional do 

vermelho. Mais escuro pode transmitir autoridade e deve ser usado em ambientes formais. 

Quando utilizado em tons mais claros, deve ser usado com cuidado, pois pode trazer 

sonolência. 

Laranja: Como o vermelho e o amarelo é quente, viva, acolhedora e saliente, pois é originada 

da associação dessas cores. Dá uma impressão de aumento de espaço e também auxilia a 

mente a assimilar novas idéias. Pode incentivar o diálogo e a criatividade. Além disso, 

inconscientemente, facilita a digestão e dá a sensação de sabores agradáveis. Por isso estimula 

o apetite. 

Branco: Cor da pureza, da paz, do nascimento e da morte. Conduz a ausência e ao vácuo. 

Pode ser usada em qualquer ambiente mas deve-se ter cuidado ao usá-la em demasia pois 

pode passar uma sensação de infinito, frieza e hostilidade. O branco deve ser quebrado, 

sempre que possível com artigos de outras cores. 

Preto: Cor deprimente, evoca sombra e frio, o caos, o nada, o mal, a angústia, a tristeza, o 

inconsciente e a morte. É símbolo da perda irreparável, do luto e da angústia profunda. Em 

geral, deve ser usado para pequenos detalhes. 

Lilás/Violeta: Quando em tonalidade mais clara, adequa-se em quase todos os ambientes. 

Tem o efeito purificador, de transformar as energias negativas em positivas. É bom para a 

saúde, pois acalma o coração a mente e os nervos. Traz tranquilidade sossego e calma, 

estimulando a espiritualidade. Cuidado ao usá-la em excesso, pois pode trazer depressão e 

ansiedade. 

 

 3.2.3 Planejamento das Cores 

 

É muito importante que seja feito um planejamento adequado do uso das cores em ambientes 

de trabalho a fim de se obter uma simbiose positiva dos seus efeitos com a iluminação e com 

os fins a que se destinam cada área de uma organização. Segundo Lida (1997), um bom 

projeto de iluminação atrelado as cores do ambiente pode gerar uma economia de até 30% de 

energia, já que a luz é melhor aproveitada, e aumentos de produtividade de até 80 ou 90%. 
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"Numa fábrica de produtos fotográficos, o processo de fabricação exigia o 

uso de luzes especiais. Diversos problemas disciplinares ocorridos nessa 

fábrica desaparecem assim que a luz vermelha das salas foi substituída pela 

verde. A pintura de uma forjaria em azul, proporciona uma sensação de 

frescor, puramente psicológica, apesar do calor reinante. Ao contrário, a 

sensação de frio em banheiros ou outros ambientes azulejados pode ser 

minimizada com o uso do amarelo." (MOREIRA, 1982) 

A recomendação das cores para o chão de fábrica, segue as seguintes combinações (tabela 3.4): 

TABELA 3.4 - Recomendações de cores para o chão de fábrica. 

Paredes  Máquinas 

Cinza claro Verde claro 

Bege creme Verde azulado claro 

Ocre-amarelo
(4)

 fosco Azul claro 

FONTE: LIDA, 1997. 

É importante lembrar que estas combinações irão depender da iluminação adotada. 

As cores dos equipamentos devem segiur as normas que definem as cores de partes móveis e 

perigosas de equipamentos e tubulações. O corpo principal deve ser pintado de uma cor clara, 

que descanse a vista, como, verde claro, azul claro, verde-azul claro, cinza claro. Para evitar 

reflexos que possam prejudicar ou distrair o trabalhador, as cores foscas são mais desejáveis 

que as brilhantes. 

A norma NBR 7195, determina as cores que devem ser usadas para prevenção de acidentes, 

empregadas para identificar e advertir contra riscos. As cores adotadas nessa norma são 

vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, púrpura, branca e preta cada uma com designações 

diferentes. Exite também uma norma para as cores das tubulações, NBR 6493. 

 

3.3 Microclima 

 

Esta é talvez a variável mais importante para garantir qualidade de vida ao trabalhador. Neste 

contexo, microclima deve ser entendido como as condições de temperatura, umidade e 

ventilação que definem o clima de um ambiente particular, nesse casso, o ambiente de 

trabalho, seja ele industrial ou não. Dessa forma, o microclima não depende somente da 

temperatura ambiente, mas também das condições de umidade e velocidade do vento que 

                                                 
4
 Ocre-amarelo: cor derivada do marrom, puxada para o amarelo, muito parecida com a cor mustarda. 
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interferem na sensação térmica percebida pelo homem, pois auxiliam na evaporação de calor. 

Além do desconforto térmico, quando o microclima encontra-se fora da faixa considerada 

confortável, podem ocorrer também prejuízos à saúde, principalmente no coração e nos 

pulmões e à qualidade do trabalho intelectual e braçal, o que consequentemente causa queda 

na produtividade. Quando um funcionário é obrigado a trabalhar em temperaturas muito altas, 

o seu rendimento cai, os intervalos para descanso se tornam maiores e consequentemente a 

velocidade para realização de tarefas diminui. Como a concentração diminui, a frequêcia de 

erros e acidentes se torna maior, principalmente em temperaturas acima dos 30°C. 

"Em uma pesquisa feita numa mina de carvão, Bredford e Vernon (1922) 

demonstraram que o tempo necessário às pausas aumenta a partir de 19°C, 

havendo um crescimento acentuado a partir de 24°C [...], e a frequência 

relativa de acidentes também tende a crescer depois de 20°C. A eficiência do 

trabalho a 28°C era cerca de 41% menor que a 19°C." (LIDA, 1997). 

Há um consenso geral para definição da zona de conforto térmico delimitando as faixas de 20 

a 24°C para temperatura, 40 a 60% para umidade e uma velocidade do ar de 

aproximadamente 0,2 m/s. Quando exposta a uma temperatura maior que o ideal, o organimo 

procura se adaptar gradualmente às condições adversas através principalmente da elevação da 

temperatura média do corpo, do rítimo cardíaco, e da transpiração. É também preciso se 

adaptar nas condições inversas, quando o trabalho é realizado em baixas temperaturas. Nesse 

caso, o problema maior é o uso de vestimentas pesadas e impermeáveis, principalmente 

quando chove e a alta umidade por si só bloqueia substancialmente a transpiração. Sempre 

que possível, deve-se evitar esse bloqueio, pois a transpiração é uma reação do corpo 

humando para se adaptar as condições daquele ambiente. 

Através da tabela 3.5, pode-se observar as temperaturas de ar recomendadas para vários tipos 

de esforços físicos, em climas como o do Brasil. 
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TABELA 3.5 - Relação tipo de trabalho e temperatura ideal. 

Tipos de trabalho Temperatura do ar (°C) 

Trabalho intelectual, sentado 21 a 27 

Trabalho manual leve, sentado 19 a 25 

Trabalho manual levem em pé 18 a 24 

Trabalho manual pesado, em pé 17 a 23 

Trabalho pesado 16 a 22 

 FONTE: DUL, 2004. 

Em relação a umidade, é importante que o ar não seja nem muito úmido (a cima de 70%), 

nem muito seco (abaixo de 30%). O ar muito seco pode provocar irritação nos olhos, nas 

mucosas e produzir eletricidade estática que pode provocar choques desagradáveis, 

interferência em equipamentes e facilitar a ocorrência de incêndios (DUL, 2004). Por outro 

lado, o ar saturado impede a evaporação eficiente do suor na pele, e faz com que a haja uma 

sensação de abafamento, situação extremamente desfavorável para trabalhos pesados.  

Deve-se tomar providências também para evitar superfícies muito mais quentes ou muito 

mais frias que o corpo humano no ambiente de trabalho pois nesse caso há uma grande 

transferência de calor de uma para o outro e isso dificulta o controle térmico local. O ideal é 

que a diferença de temperatura entre o ar e essas superfícies não seja maior que 4°C (DUL, 

2004). O uso de aparatos refletores, como folhas de alumínio polido, espelhos para evitar a 

troca de calor são recomendados. 

Na figura 3.6 seguinte é mostrada a relação entre temperatura e umidade e os valores ideiais 

dessa relação para o verão e o inverno, que são as estações onde essas duas variáveis 

influenciam de maneira mais crítica no conforto humano. Na tabela 3.6 são apresentadas 

algumas estratégias passivs para diferentes valores de temperatura e umidade.  
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FIGURA 3.6 - Gráfico de Abordagem Temperatura e umidade 

 

            FONTE: SERRA, 2004. 
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TABELA 3.6 - Diferentes estratégias passivas de acordo com temperatura e umidade 

     FONTE: SERRA, 2004. 

Como em muitos casos é difícil fazer o controle da velocidade do ar, o ideal é adaptar a 

temperatura ao vento. Por exemplo, em climas mais frios, é preferível que a velocidade do 

vento esteja abaixo de 0,1 m/s, pois dessa forma não é retirado ainda mais calor do corpo. 

Quando a velocidade do vento for maior que essse máximo, é necessário aumentar a 

temperatura do ar a fim de conservar o conforto térmico. Já em climas quentes, o oposto deve 

ocorrer. 

Para melhor entender a influência dos diversos fatores ambientais no conforto térmico, segue 

a tabela 3.7, adaptada de Couto (1995). 

Faixa de 

temperatura 
       < 20

o
C             19

o
C a 32

o
C         19

o
C a 37

o
C  

Faixa de umidade ------------------ 20 a 80% 11 a 80% 5 a 80% 

Estratégia 

passiva 

Calefação 

solar passiva, 

onde a 

radiação do 

sol que chega 

ao interior da 

edificação 

aquece as 

pessoas e 

objetos. As 

paredes de 

alvenaria, 

lajes de piso 

de concreto e 

água 

acumulam 

calo e re-

irradiam a 

noite. 

Ventilação 

natural, onde 

consegue 

aumentar o 

limite 

superior da 

zona de 

conforto em 

até 5
o
C. 

Depende 

apenas da 

circulação de 

ar de forma a 

refrescar os 

usuários, deve 

haver tomada 

e saída de ar, 

na forma de 

janelas e 

venezianas, 

em lados 

opostos da 

edificação. 

Quando os 

materiais com 

muita massa 

térmica 

presentes nas 

edificações 

estão 

protegidos da 

luz solar 

direta, 

conseguem 

absorver calor 

na medida em 

que o mesmo 

se acumula ao 

longo do dia. 

Sempre que 

há queda de 

temperatura 

externa 

suficiente, a 

massa libera o 

calor a noite, 

repetindo o 

padrão no dia 

seguinte. 

É possível 

aumentar a 

capacidade da 

massa térmica 

de absorver 

calor por 

meio da 

ventilação 

noturna, pra 

isso, as 

oscilações 

diurnas de 

temperatura 

devem ser 

significantes. 

O ar externo 

frio é atraído 

pela massa 

térmica, 

sendo pré-

refrigerada e 

adquirindo 

uma maior 

capacidade de 

absorver o 

calor do dia 

seguinte (para 

o clima 

quente e 

seco). 
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TABELA 3.7 - Relação entre a temperatura de bulbo seco e outras variáveis.                        

FATOR VALOR TEMPERATURA DE BULBO 

SECO
5
 

Limite inferior Limite superior 

Umidade relativa (%) 20 

50 

80 

20 

19 

18,5 

26 

25,5 

24 

Velocidade do ar 

(m/s) 

0,1 

0,25 

0,35 

0,50 

0,70 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25,5 

27 

28 

29 

Dispêndio energético 

(kcal/min) 

 

2,0 

3,5 

5,0 

19 

17 

15,5 

25,5 

23 

20 

Isolamento de roupa 

(clo)
6
 

0,25 

1,25 

2,50 

27 

19 

11 

28 

22 

16 

Efeito do calor 

radiante 

0 de dif. 

1,1 de dif. 

2,8 de dif. 

5,6 de dif. 

19 

17 

16 

13 

25,5 

24 

23 

20 

      FONTE: COUTO, 1995. 

 

Exemplos de como interpretar a tabela (COUTO, 1995): 

                                                 
5 Temperatura de bulbo seco: temperatura medida por um termômetro comum, que esteja com o bulbo 

seco. Quando o bulbo está molhado, diz-se temperatura de bulbo molhado. 
6 Clo: é uma unidade de medida utilizada para índice de indumentum , que vem do Inglês "cloth", 

roupa. 
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a) Um ambiente com umidade relativa do ar de 80% nunca poderá ter uma 

temperatura de bulbo seco maior que 24°C, no entanto poderá estar a 26°C 

caso a umidade do ar esteja a 20%; 

b) Não se deve ventilar um ambiente com temperatura de bulbo seco maior ue 

29°C; 

c) Para trabalhos intelectuais, independente de qualquer outro fator, a 

temperatura do ambiente não deverá ser maior que 29°C; 

d) Um circulador de ar que produza uma velocidade de 0,25 m/s a uma 

temperatura ambiente de 18°C dará aos usuários uma sensação de frio; no 

entanto, caso a ventilação seja reduzida a 0,1 m/s, a sensação de frio 

desaparecerá; 

e) Em ambiententes de trabalho, onde existe uma maior constância da presença 

humana, é muito importante que haja controle da quantidade de ar circulante. 

É necessário ter cuidado para 

"[...] manter a taxa de oxigênio em níveis normais, e melhorar o saneamento 

ambiental. Os projetos devem fornecer um número de renovações de ar por 

hora por pessoa (mínimo 15 m
3
/h e, idealmente 50 m

3
/h ), por isso eles 

devem ser desenvolvidos com base no volume do ambiente e do número de 

utilizadores deste ar. [...] a manutenção da regra de oxigênio é um fator 

chave." (ALVES, 2022) 

Muitas vezes, o controle automático dessa variável não é tão simples. Ele geralmente é feito 

através do controle da abertura de portas e janelas  a fim de se ajsutar a velocidade do vento, 

de acordo com a sensação térmica do ambiente. No entanto, ao abrir portas e janelas o 

ambiente fica sussetível ao clima exterior, que varia de região para região e de estação para 

estação. Alves (2002) aponta que " Características regionas interferem significamente [no 

controle da velocidade do ar], porque, se o tempo estiver quente e a região produz muito 

vento, a  tendência é a brir as janelas e, assim, o controle de velocidade é perdido." O mesmo 

acontece para climas frios, onde a tendência é fechar as janelas, reduzindo-se, dessa forma, a 

velocidade do ar. 

A ventilação não é importante somente para o controle térmico. Ela é também uma 

importamte ferramenta para o controle da poluição no ambiente ocupacional. Principalmente 

na indústria, o trabalhador está em constante contato com equipamentos, ou envolvido em 

processos e operações que liberam contaminantes (substâncias que existem em concentrações 

acima da média do que geralmentae aparecem em condições ideias), como produtos da 
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combustão, que em certa quantidade podem se tornar extremamente prejudiciais a saúde do 

homem. Por isso, é importante que seja feito um projeto de ventilação adequado para cotrole 

da poluição em ambientes fechados, que proporcione ventilação das operações e processos 

poluidores da atmosfera e também a coleta de poluentes (LOPES, 2009). 

A função de um sistema de ventilação é então fazer a retirada ou fornecimento de ar para um 

ambiente para que seja feita uma renovação periódica do ar a fim de se garantir que os 

trabalhadores respirem um ar com determinado grau de pureza e velocidade compatíveis com 

as exigências fisiológicas para a sua saúde e bem estar. Assim, a ventilação controla a 

umidade, a temperatura e a presença de agentes pluidores, como gases, vapores, fumos, 

poeiras, névoas, microorganismos e odores. 

Somente para citar, algumas doenças que podem ser evitadas com o planejamento adequado 

do sistema de ventilação são: efisema pulmonar, hipertensão arterial, doenças do fígado, 

doenças dos olhos, irritação das mucosas, doenças do sistema nervoso central, dermatites, 

câncer de pele, câncer de sangue, alteração de fertilidade e doenças congenitais 

(MACINTYRE, 1990). 

Mesmo em residências, espaços comerciais e escritórios, é importante que haja um controle 

da ventilação a fim de se evitar pelo menos a dispersão de odores corporais, fumaça de 

cigarro, odores de cozinha e outros. Nesse caso, o objetivo principal não é manter a 

quantidade ideal de oxigênio ou remover o dióxido de carbono produzido pela respiração, 

pois é obrigatório que nas construções de edifícios para ocupações humana, mesmo que todas 

as portas e janelas estejam fechadas, ainda assim deve haver a entrada e saída de ar. 

Obviamente, a movimentação natural de ar não é possível em construções subterrâneas 

(GUIMARÃES; MESQUITA; NEFUSSI, 1997). 

Através da tabela 3.8 pode-se observar as quantidades de ar externo por pessoa, necessária em 

diferentes ambientes. 
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TABELA 3.8  - Quantidades recomendadas de ar externo por pessoa num ambiente  

AR EXTERNO 

(pés
2
/ min . pessoa) 

TIPO DE ESPAÇO OU OCUPAÇÃO 

5-10 Bancos, auditórios, igrejas, teatros, grandes lojas, espaços 

onde não se fuma, etc. 

10-15 Apartamentos, barbearias, institutos de beleza, quartos de 

hotel, espaços onde se fuma pouco. 

15-20 Lanchonetes, restaurantes, quartos de hospitais, espaços onde 

se fuma moderadamente. 

20-30 Bares, escritórios privados, espaços onde se fuma bastante. 

30-60 Salas de reunião, boates, espaços onde se fuma 

demasiadamente. 

     FONTE: GUIMARAES, MESQUITA, NEFUSSI, 1997. 

 

3.3.1 Classificação dos Sistemas de Ventilação 

 

Os sistemas de ventilação podem ser classificados em sistemas de ventilação geral e sistemas 

de ventilação local exaustora. A seguir, cada uma das classificações será detalhada. 

 

3.3.1.1 Sistemas de Ventilação Local Exaustora 

 

Os sistemas de ventilação local exaustora é caracterizado pela captação de ar junto a fonte 

poluidora, através de um sistema específico. Assim, os esforços são feitos para evitar que um 

poluente nocivo a saúde sequer entre em contato com o ar ambiente, ao invés de se trabalhar 

para realizar a sua retirada, que é muito mais dispendioso e ineficiente. Esse método é sempre 

preferível a ventilação geral diluidora pois proporciona maior proteção a saúde do 

trabalhador. Sendo assim, nota-se que a sua utilização não está bem relacionada com o 

microclima que é o foco deste trabalho, mas também proporciona qualidade de vida ao 

trabalhador e por isso está sendo tratada brevemente nesta sessão. 

Este sistema consiste em pelo menos um dos seguintes componentes (GUIMARÃES; 

MESQUITA; NEFUSSI, 1997): 
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a) Captor: Ponto de entrada dos gases a serem exauridos pelo sistema. É necessário 

determinar sua forma, dimensões, posição relativa a fonte de poluentes, os requisitos 

de vasão e os requisitos de energia; 

b) Sistemas de dutos: Responsáveis pelo transporte dos gases captados. É necessário 

determinar o seu arranjo físico, seu comprimento e diâmetro que melhor se adapte ao 

ambiente, às áreas de circulação de pessoas e ao posicionamento dos equipamentos. 

Além disso, é necessário que sejam especificadas as singularidades do sistema de 

dutos e a energia necessária para movimentar os gases exauridos no captor através 

dele; 

c) Ventilador: Responsável pelo fornecimento da energia necessária à movimentação 

dos gases, fornecendo um diferencial de pressão entre o captor e a saída do sistema. É 

importante escolher adequadamente o ventilador, o qual deverá mover a vazão de ar 

exaurido fornacendo a energia necessária para tanto; 

d) Equipamento de controle de poluição do ar: Destina-se a reter os poluentes, 

impedindo seu lançamento na atmosfera. Nem sempre esse equipamento é necessário. 

Quando é preciso, é necessário determinar seu tipo, sua forma e dimensões e a energia 

necessária para movimentar os gases através dele. 

 

3.3.1.2 Sistemas de Ventilação Geral Diluidora 

 

Já os sistemas de ventilação geral realizam a ventilação de um modo global (MACINTYRE, 

1997). Ela pode ser natural ou diluidora. 

Quando natural, não são empregados recursos mecânicos para que haja deslocamento de ar, 

que é feito naturalmente, pela movimentação de portas, janelas e outras aberturas. 

Quando geral diluidora, ao contrário, o deslocamento do ar se dá através de equipamentos 

mecânicos, como ventiladores por exemplo, que podem ou são funcionarem de forma 

automática. Ela pode ser realizada através de insuflação, exaustão ou ambos de forma 

combinada, o que é chamado de sistema misto (MACINTYRE, 1990). No caso da insuflação, 

há ventiladores que injetam ar exterior para dentro do ambiente, já a exaustão ocorre o 

oposto, o ar intertior é que é exaurido para fora. As finalidades desse tipo de ventilação 

podem ser resumidas em:  
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a) Manter a eficiência e o conforto do homem: para isso,  realiza o aqueciemnto para 

ambiententes onde são realizados processos que exigem temperaturas mais altas ou 

onde o clima é mais frio, ou esfriamento para regiões naturalmente quentes, ou 

aquecidas pela presença do homem ou equipamentos.  O objetivo é reestabelecer as 

condições ideais para o ar; 

b) Manter a saúde e a segurança do homem: controla a concentração de gases vapores 

ou partículas que podem ser prejudiciais a saúde humana, É como se deve proceder 

em situações onde não é possível capturar os agentes poluentes antes que eles se 

dispersem pelo meio; 

c) Conservar em bom estado materiais e equipamentos: o interior de subestações 

elétricas, salas de compressores, motores, gereadores ou de servidores, são ambientes 

com intensa produção de calor e de contaminantes do ar. A ventilação nesses casos, é 

importante para se garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a qualidade do 

ar para os funcionários que alí trabalham.    

Sendo o ambiente industrial ou não, a ventilação destinada a manter a eficiência e o conforto 

térmico do homem é a mais importante, pois ela influenciará no trabalho realizado em todos 

os aspectos.  

O custo de operação da ventilação geral é mais alto, mas a sua instalação tem custo 

relativamente baixo. Ela é mais indicada quando há necessidade de movimentação de grandes 

volumes de ar, quando há constantes modificações nos locais de trabalho e quando as fontes 

geradoras de calor e poluição estão distribuidas pelo ambiente. Além disso, ela não interfere 

nas operações e processos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

49 

  

4 CONTROLE E AUTOMAÇÃO DA TEMPERATURA, UMIDADE E ILUMINAÇÃO 

EM UM AMBIENTE DE TRABALHO GENÉRICO 

 

Neste capítulo, será tratado do controle propriamente dito de algumas das variáveis citadas no 

capítulo 3. Para proporcionar qualidade de vida num ambiente de trabalho qualquer, o ideal é 

que seja feito o controle de todas essas variáveis em conjunto, o que caracterizaria um sistema 

multivariável. É importante levar em conta a relação entre as variáveis, pois uma irá interferir 

no controle da outra. As lâmpadas, por exemplo são fontes geradoras de calor que irão 

interferir na temperatura local. A temperatura, por sua vez, irá interferir nos valores de 

umidade, pois quanto maior a temperatura, maior é a capacidade do ar de reter umidade.  

No entanto, apesar da caracterização do sistema como MIMO (Multiple-Inputs, Multiple-

Outputs), os acoplamentos, ou seja, as interações entre as variáveis, podem ser considerados 

fracos, o que permite fazer uma aproximação para controle SISO (Single-Input, Single-

Output). Essa abordagem, é a chamada arquitetura de controle descentralizado, que tem como 

objetivo principal, controlar plantas multivariáveis através de uma decomposição em malhas 

de controle SISO. A vantagem do controle descentralizado é a fácil implementação e sintonia 

do controlador (caso exista um número suficiente de sensores e atuadores no sistema) e 

funciona muito bem para sistemas que possuem variáveis fracamente acopladas.  

As mais importantes variáveis que interferem no conforto humano, durante o 

desenvolvimento de atividades profissionais são temperatura, umidade e iluminação. Por isso, 

o controle dessas três variáveis foi escolhido como tema deste capítulo. As próximas sessões 

tratarão de cada uma delas, sendo que temperatura e umidade serão tratadas em uma mesma 

sessão, por estarem intrinsecamente relacionadas.  

A seguir, serão dadas algumas definições e conceitos importantes sobre os principais sensores 

que podem ser utilizados em sistemas como os que serão abordados mais adiante. É 

importante ressaltar que não está no escopo desde trabalho aprofundar nas características de 

cada elemento do sistema, ou entrar em detalhes sobre técnicas de controle exploradas. Esta 

abordagem só seria possível para trabalhos que tratassem de ambientes específicos, com 

características previamente especificadas. Ao contrário disso, a proposta deste trabalho é uma 

abordagem mais generalizada, de forma que possa servir como referência para qualquer outro 

trabalho em que se pretenda proporcionar qualidade de vida ao trabalhador em um ambiente 

determinado.  
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4.1 Sensores Industriais 

 

Devido a alta especificidade e variedade dos sensores, não será possível tratar sobre cada um 

individual e detalhadamente. Por isso, nessa sessão, serão destacados os principais tipos de 

sensores que podem ser utilizados nos sistemas de controle em foco neste capítulo. 

Lembrando que, em uma instalação específica onde se deseja implantar um sistema 

controlador qualquer, será necessária uma seleção mais criteriosa de seus sensores, bem como 

dos outros elementos que o compõem. 

 

4.1.1 Características Gerais 

 

O sinal de entrada de um sensor pode ser uma quantidade, uma propriedade ou um estado, 

que o sensor converte numa quantidade elétrica (carga, tensão ou corrente) e que pode ser 

amplificada e modificada por circuitos eletrônicos de aquisição. Esses sistemas, convertem o 

sinal do sensor num formato digital tratável por um computador que irá gerar os sinais para os 

dispositivos atuadores (PIRES, 2002). 

Algumas definições importantes para os sensores são: 

a) Sensibilidade: Relação entre a variação da saída e a variação da entrada do sensor; 

b) Exatidão/Acurácia: Diferença máxima entre um valor de uma variável qualquer obtido pelo 

sensor e o valor verdadeiro ou real daquela variável medida; 

c) Histerese: Desvio na saída de um sensor num determinado ponto, quando esse ponto é 

obtido vindo de direções opostas. Esse fenômeno ocorre devido ao fato do comportamento 

dos materiais não ser ideal e sofrer alterações que não são recuperadas totalmente quando o 

estímulo que causou essas alterações desaparece; 

d) Saturação: Ocorre quando os valores limites da zona de operação do sensor são 

ultrapassados. Nesse casso, o sensor deixa de responder corretamente e a sua saída não varia; 

e) Repetibilidade: Erro que decorre da incapacidade do sensor em produzir os mesmos 

resultados em condições idênticas; 

f) Zona morta: Zonas de insensibilidade nas quais a saída se mantém praticamente invariável 

ou nula; 
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g) Resolução: Valor mínimo de entrada que produz uma saída detectável. 

 

4.1.2 Sensores de Presença 

 

Os sensores de presença são aqueles capazes de identificar a presença de pessoas que estejam 

dentro do seu raio de ação. Eles são importantes em projetos de iluminação em que se deseje 

que as lâmpadas se ascendam e se apaguem automaticamente, de acordo com a presença ou 

não de uma pessoa, evitando assim o desperdício de energia. Alguns exemplos mais comuns 

desse tipo de sensor são descritos a seguir (HAUSMANN, 2000): 

a) Infravermelho ativo: Utilizam-se de um emissor de radiação infravermelha e um receptor, 

oticamente acoplados, sendo ativado quando o feixe entre ambos é cortado, ou alterado. 

Normalmente é utilizado um feixe pulsado para eliminar a interferência da luz ambiente sobre 

o detector, sendo então filtrado o sinal na frequência do sinal emitido e eliminada a variação 

do ambiente; 

b) Efeito Doppler: Emitem um sinal ondulatório no ambiente a ser supervisionado e lêem o 

sinal refletido. Quando há movimento nesse ambiente gera-se o efeito Doppler, ou seja, a 

onda que retorna apresenta frequência diferente da enviada. Combinando-se a frequência das 

duas ondas, na presença de movimento, obtém-se uma outra onda, de frequência menor, 

resultante do batimento entre as duas ondas. Desta forma, ativa-se o sensor quando há essa 

onda de menor frequência. Esse tipo de sensor pode eventualmente detectar movimentos fora 

da área pretendida, através de paredes ou vidros, ou mesmo ativar-se com o movimento de 

insetos, cortinas, fluidos em canalizações ou outro objeto que esteja em movimento; 

c) Infravermelho passivo: Utilizam-se apenas de um receptor de radiação infravermelha e são 

ativados quando há alteração nesta. Como essa radiação está ligada a temperatura, o que o 

sensor detecta é a alteração da temperatura, por isso, são usualmente denominados de 

detectores PIR (passive infra-red). Para funcionar, o detector lê a intensidade dessa radiação 

emitida por um fundo (ambiente). Ao posicionar-se um objeto de temperatura diferente entre 

o fundo e o sensor, a radiação recebida pelo sensor variará. Assim, determina-se a passagem 

de alguém no seu raio de atuação. É utilizado um sistema de lentes para definir o campo de 

atuação deste sensor.  

 

4.1.3 Sensores de Temperatura 
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Existem diversos tipos de sensores de temperatura, mas o interesse neste momento está 

naqueles que produzem um sinal elétrico ou mecânico que pode ser amplificado e utilizado 

para construir funções de controle. Os sensores eletrônicos mais comuns são essencialmente o 

RTD, termistores e os termopares (LETHERMAN, 1981). 

Os RTD (Resistive Temperature Detectors) são constituídos por materiais que aumentam a 

sua resistência elétrica interna em função da temperatura (figura 4.1). Para elevadas variações 

de temperatura, como em caldeiras, autoclaves, etc., esses sensores são os mais indicados. O 

sensor Pt 100, assim chamado por possuir elemento de platina e resistência padronizada de 

100 Ω a 0 
o
C, é um dos termoresistores mais empregados em todo o mundo, devido à sua 

estabilidade, repetibilidade, precisão e ampla faixa de operação (BEGA, 2006).  

FIGURA 4.1 - Exemplo de sensor Pt 100. 

 

 

FONTE: GRUPO ECIL, 2013. 

Os termistores têm o mesmo princípio do RTD, mas de maneira inversa (figura 4.2). São úteis 

para aplicações que exijam maior precisão que lidem com temperaturas mais baixas. Eles são 

confeccionados com materiais semicondutores, usualmente óxido de níquel, manganês, 

cobalto e outros, que apresentam grande variação de resistência elétrica com a temperatura 

(BEGA, 2006). 

 

 

 



 

 

 

 

53 

  

            FIGURA 4.2 - Exemplos de termistores. 

 

           FONTE: GRUPO ECIL, 2013. 

 

Os termopares constituem-se de duas placas metálicas com coeficientes de dilatação 

diferentes,  utilizam-se do aparecimento de uma voltagem proporcional à diferença de 

temperatura entre a junção dos dois metais e do outro extremo dos metais (figura 4.3). Sua 

confiabilidade, custo relativamente baixo e padronização, aliadas à precisão, estabilidade e 

repetibilidade satisfatórias, na maioria das vezes faz com que ele seja preferido aos outros 

sensores. Em geral, a maior dificuldade consiste em decidir entre RTDs e termopares, por 

causa da semelhança entre eles (COCOTA JÚNIOR, 2005). 

FIGURA 4.3 - Exemplo de termopares. 

 

          FONTE: GRUPO ECIL, 2013. 

Existem também os pirômetros de radiação, que realizam a medição de temperatura sem 

contato direto com corpo ou meio cuja temperatura está sendo medida. Eles se aplicam em 

situações onde a variação da temperatura ultrapassa os limites de medição dos termopares ou 

em que seja preciso fazer a medição a distância. Além deles também temos os sensores de 
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silício que está presente na tabela 4.1, onde alguns tipos de sensores estão sendo comparados 

de acordo com suas principais características. 

TABELA 4.1 - Comparação entre diferentes sensores de temperatura.  

Características Sensor 

RTD (filme) RTD 

(bobina) 

Termopar Termistor Silício 

Custo do 

sensor 

médio a 

baixo 

médio baixo baixo a 

médio 

baixo 

Custo do 

sistema 

médio médio alto baixo a 

médio 

baixo 

Faixa de 

medição 

-200 a 750 
o
C 

-200 a 850 
o
C 

-270 a 1800 
o
C 

-100 a 500 
o
C 

-55 a 150 
o
C 

Estabilidade excelente excelente baixa média média 

Sensibilidade média média baixa muito 

elevada 

média 

ADAPTADO: PÉREZ et al., 2004 apud COCOTA JÚNIOR, 2005. 

 

4.1.4 Sensores de Umidade 

 

Os principais tipos de sensores de umidade são os capacitivos, resistivos e óticos. Entre os 

vários sensores de umidade existentes, os sensores resistivos e capacitivos são os mais 

utilizados, sendo que os capacitivos dominam cerca de 75% do mercado.  

Sensores de umidade com base capacitiva operam de acordo com mudanças dielétricas de um 

filme higroscópico fino em relação à umidade a que ele é exposto.  

Sensores resistivos contam com um mecanismo de transdução que envolve a alteração na 

condutividade provocada pela absorção de umidade por um material higroscópico, como 

polímeros condutivos. Geralmente, esses dispositivos são baratos e têm baixo consumo de 

energia, abrangendo uma larga faixa de umidade, com boa repetibilidade, mas sofrem de 

dependência da temperatura e de sensibilidade a algumas espécies químicas (GRATTAN; SUN; 

YEO, 2008). 
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4.1.5 Sensores de luminosidade 

 

Podem ser encontrados vários tipos de detectores de luz. Os tipos mais comumente 

encontrados são fotodiodos, fototransistores, fotorresistores, circuitos integrados e vários 

outros. A seguir, uma breve explicação sobre cada um deles, segundo Hausmann (2000). 

Os fotodiodos são componentes semicondutores sensíveis à luz, fabricados de modo 

semelhante aos diodos semicondutores comuns. A principal diferença consiste na presença de 

uma janela que permite a incidência de luz sobre a junção p-n. Geralmente necessitam de um 

circuito pré-amplificador para operar com níveis de iluminação muito pequenos, o que 

representa um aumento de custos. Porém para potências maiores, na ordem de 10 µW, um 

simples resistor de carga é suficiente. 

Os fototransistores são componentes com encapsulamento transparente próprios para 

detecção da luz. Em determinadas situações são mais vantajosos que os fotodiodos, pois 

possuem um ganho que pode variar de 100 e à 100000. Devido a seu elevado ganho, basta 

que seja conectado um resistor de carga para que o nível de sinal possa ser utilizado na 

maioria das aplicações. Os fototransistores são mais populares nas aplicações onde o nível de 

luz a ser detectado é muito baixo.  

Os fotorresistores - LDC (Light Dependent Resistors) são sensores fotocondutivos 

construídos com uma fina camada de material semicondutor, onde a resistência é 

inversamente proporcional à radiação luminosa incidente (figura 4.4). Tamb m conhecidos 

como sensores fotoconduti os de sulfato de c dmio (CdS), apresentam cur as de 

sensibilidade parecidas com as da  isão humana. São indicados portanto para aplicações de 

controle automático de intensidade luminosa, como será visto a seguir. Estes sensores podem 

ser empregados para medir pot ncias luminosas desde    at  m , apresentando um custo 

muito reduzido quando adquiridos em quantidades elevadas.  
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FIGURA 4.4 - Foto de um LDR. 

 

                FONTE: Inovabots, 2012. 

FIGURA 5.5 - Circuito do LDR. 

 

                 FONTE: BATALHA, BORTOLUZZI, SLOMP, [20--]. 

Um circuito integrado ótico compreende um fotodiodo e um circuito eletrônico para 

processamento de sinais. Algumas das funções adicionais são, por exemplo, conversão 

corrente-tensão e detector de ní el. As principais  antagens são a facilidade de utili ação, 

tamanho reduzido e grande imunidade à ruído se comparado ao fotodiodo com circuitos 

eletrônicos auxiliares. As principais desvantagens são seu elevado custo e uma limitada área 

da janela de detecção.  

Através da tabela 4.2, pode-se melhor visualizar as características de cada sensor. 
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TABELA 4.2 - Comparativo entre os principais sensores de luminosidade. 

 Fotodiodos Fototransistores LDRs CI's 

λ (µm) 0,2 - 0,2 0,4 - 1,1 0,4 - 0,7 0,2 - 1,1 

Custo-benefício boa excelente excelente regular 

Sensibilidade muito boa muito boa muito boa muito boa 

Lienaridade excelente boa boa boa 

Estabilidade 

térmica 

muito boa boa baixa muito boa 

Custo baixo (≈ U$ 

3,00) 

muito baixo 

(≈ U$ 0,50) 

muito baixo 

(≈ U$  0,50) 

m dio (≈ U$ 

14,00) 

Reprodutibilidade excelente regular ruim muito boa 

     FONTE: HAUSMANN, 2000. 

 

4.2 Controle de Temperatura e Umidade 

 

Na prática, as variáveis que se deseja controlar não podem ser manipuladas diretamente por 

controladores automáticos. No caso da temperatura por exemplo, o controlador usualmente pode 

apenas controlar a posição da válvula, que por conseguinte irá atuar na temperatura ambiente. Nesse 

caso, o fluxo da válvula é que seria considerada a variável manipulada, e por isso, as alterações na 

variável controlada devem acontecer de maneira proporcional às alterações na variável manipulada. 

Para converter as mudanças da saída do controlador em movimentos físicos da válvula, um 

mecanismo de atuação é necessário.  

Os atuadores são usualmente elétricos ou pneumáticos dependendo do controlador associado e da 

aplicação, mas é possível empregar atuadores pneumáticos com detector e controlador eletrônicos. 

(LETHERMAN, 1981) 

Um sistema simples de aquecimento, influencia somente na temperatura de bulbo seco e este é o 

principal requerimento para o controle do conforto humano, já que a temperatura do ar influencia 

bastante na sensação de conforto. No entanto, para cada temperatura de bulbo seco, a umidade do ar 

varia de perfeitamente seca, para completamente saturada e o conforto humano é particularmente 

afetado nesses extremos de umidade. Para uma melhor qualidade de controle do clima de um ambiente 

de trabalho é necessário garantir que a umidade estará numa faixa razoável. 

É importante dizer que umidade não é uma variável única como a temperatura. Através da figura 5.6, 

pode-se ver um gráfico psicrométrico para ilustrar as várias propriedades da umidade, que em 

conjunto com a temperatura de bulbo seco, definem as condições do ar. A linha AA determina a 

umidade relativa, ou porcentagem de saturação (%). A linha BB' define o teor de umidade (kg de 

água/ kg de ar seco), ou ponto de orvalho (
o
C), ou pressão de vapor (Pa). A linha CC' é a linha da 
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temperatura de bulbo molhado
7
. Por isso, podemos dizer que existem pelo menos sete variáveis que 

definem a umidade do ar e, portanto, é de se esperar que os diversos sensores de umidade reajam 

melhor a uma variável que a outra (LETHERMAN, 1981). 

FIGURA 4.6 - Gráfico piezométrico para umidade. 

 

       FONTE: LETHERMAN, 1981. 

 

4.2.1 Dispositivos para Controle de Condicionamento de Ar 

 

Segundo Creder (1996), os dispositivos para controle de instalações de ar condicionado 

podem ser principalmente de dois tipos: liga-desliga (on-off) e gradual. Como exemplo de 

controle liga-desliga pode-se citar os dispositivos termostato, pressostatos dentre outros, e 

como exemplos de dispositivos para controle gradual a válvula de expansão termostática. 

Os sistemas de controle para ar condicionado podem ser classificados em elétricos, 

pneumáticos e autônomos, sendo que os elétricos são os mais utilizados, fazendo uso de 

pequenas correntes para controlar grandes cargas. 

Os sistemas elétricos possuem dois circuitos básicos: circuito de força, que aciona o atuador, 

e circuito de controle, que uma vez fechado possibilita o funcionamento do circuito de força. 

Os sistemas pneumáticos são acionados por ar comprimido a baixa pressão e funcionam 

abrindo e fechando válvulas. Já os sistemas de controle autônomos são caracterizados por não 

                                                 
7 Temperatura de bulbo molhado: media de temperatura por um termômetro com o bulbo úmido, 

coberto por uma malha porosa, como algodão, que fica mergulhada em um recipiente contendo água 
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precisarem de fonte externa para agir, pois utilizam o princípio de dilatação de um líquido 

volátil para fazer abrir ou fechar uma válvula. 

 

4.2.2 Controles Elétricos 

 

Os controles elétricos podem ser de acionamento dos equipamentos ou de operação do 

sistema. O controle de acionamento é conseguido por meio de chaves, relés contatores, 

lâmpadas sinalizadoras, botoeiras liga-desliga, dentre outros, que estão dispostos de tal 

maneira que possibilitam a partida, a proteção e o intertravamento dos equipamentos que 

terão que entrar em funcionamento sequencialmente. O controle de operação do sistema é 

conseguido através de termostatos, umidistatos, pressostatos, válvulas solenóides, etc., que 

têm a função de manter o recinto dentro das condições de conforto desejadas.  

Nas figuras 4.7 e 4.8 são apresentados os diagramas de funcionamento do condicionador de ar 

10T-VA da Coldex-Trane, do tipo compacto. No circuito de força, pode-se ver como as 

diversas máquinas do condicionador se ligam às fases R, S, T de uma rede elétrica trifásica. 

Uma chave geral liga, protege e secciona o condicionador na rede, o que também poderia ser 

feito através de um disjuntor. Cada ramal é protegido por fusíveis F1, F2 e F3, e cada 

máquina é ligada e desligada pelos contatores C1, C2 e C3, que são acionados pelas bobinas 

a-b, que estão no circuito de controle. 
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FIGURA 4.7 - Circuito de força de um condicionador do tipo self-contained - condensação de água. 

 

FONTE: CREDER, 2006. 

No circuito de controle, pode-se notar os diversos componentes destinados a acionar os 

equipamentos e a manter as condições necessárias ao conforto do recinto. 
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FIGURA 4.8 - Circuito de controle de um condicionador do tipo self-contained (condensação à água). 

 

FONTE: CREDER, 2006. 

C1  Contator do motor do ventilador do evaporador 

C2  Contator do motor do compressor 1 

C3  Contator do motor do compressor 2 

CABT  Contato da bomba de água da torre de arrefecimento 

D  Botoeira desliga 

IR  Interruptor refrigerar 

L  Botoeira liga 

LP  Lâmpada piloto 

PES  Protetor externo de sobrecarga 

PACR  Pressostato de alta com rearme 

PBCR  Pressostato de baixa com rearme 

RSI  Relé de sobrecarga do ventilador do evaporador 

TAR  Termostato de ambiente 
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TIC  Termostato interno do compressor 

UA  Umidistato de ambiente 

  Bornes 

M1  Motor do ventilador 

M2  Motor do compressor 1 

M3  Motor do compressor 2  

 

4.2.3 Funcionamento do Circuito de Controle Elétrico de um Condicionador Compacto 

 

A partida do ventilador M1 é feita através da botoeira liga, L, o que possibilita fechar o 

circuito elétrico onde estão as bobinas a-b do contator C1, o relé RS1 (21-22), o contato 

auxiliar C1 do contator (13-14), a bobina desliga, D (3-4), os termostatos internos do 

compressor T1C1 e T1C2  e os protetores externos de sobrecarga PES1 e PES2. Através da 

botoeira L, a fase S1 é ligada à fase T1 através dos componentes citados a cima.  

Acompanhando o diagrama da figura 4.8, pode-se entender como é dada a partida dos 

motores dos compressores. Para que o circuito a partir da fase S1 se feche, é necessário que a 

bomba da torre de arrefecimento esteja em funcionamento, ou seja, o contato auxiliar CABT, 

o termostato de ambiente TAR1 e o interruptor refrigerar IR1 estejam fechados. Desse modo, 

o circuito estará fechado até o ponto 21 do diagrama, e a partir daí, até a fase T1, todos os 

componentes estarão ligados.  

Ainda analisando a figura, o contato auxiliar CABT, o termostato TAR1, e o umidistato UAI 

estão ligados com linhas interrompidas, o que significa que estão localizados fora da barra de 

terminais do condicionador. Facilmente se verifica que quaisquer destes ramais que se 

completem farão com que a lâmpada piloto, LP, se ascenda, indicando que o circuito está 

energizado. Para facilitar a ligação dos componentes internos ou externos do circuito, os 

fabricantes montam uma barra de terminais, conforme se vê na figura 4.9. 
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FIGURA 4.9 - Barra de terminais utilizando o circuito da Fig. 4.8. 

 

    FONTE: CREDER, 2006. 

Pode-se constatar, pelo diagrama na figura 4.8 que os compressores M2 e M3 só podem 

funcionar se o ventilador M1 estiver ligado. É recomendado que na partida do condicionador, 

ligue-se o ventilador e espere-se cerca de 2 minutos para dar partida nos compressores, que só 

estarão em funcionamento se a torre estiver ligada (CABT) e se o termostato de ambiente 

(TAR)  ou o umidistato de ambiente (UA) estiverem fechados. 

 

4.2.4 Funcionamento do Circuito de Controle Elétrico de um Sistema de Água Gelada 

 

Nas figuras 4.10 e 4.11, são mostrados os circuitos de controle relativos a uma instalação 

central de água gelada. Como no exemplo anterior, há dois tipos de circuitos: o circuito de 

força, através do qual são energizadas as máquinas do sistema e o circuito de controle, por 

meio do qual são fechados os circuitos das bobinas de fechamento dos contatores do circuito 

de força. A seguir, são listados os equipamentos principais: 

PWC - unidade resfriadora central (power water chilled); 

BAG - bomba de água gelada (normal); 

BAGR - bomba de água gelada de reserva; 

BAC - bomba de água de condensado (normal); 

BACR - bomba de água do condensado reserva; 

V - voltímetro; 
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A - amperímetro; 

3KUI - seccionador elétrico; 

TCI - transformador de corrente; 

e - fusíveis (e1, e2, e3, etc.); 

et - elemento térmico (protege contra sobrecorrentes); 

3TA - contatores elétricos (ou chave magnética CM); 

RA - relé auxiliar; 

BD - botoeira desliga; 

BL - botoeira liga; 

FSG - chave de fluxo de água gelada; 

FSC -chave de fluxo condensado; 

P16 - chave reversora. 
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FIGURA 4.10 - Circuito de força de um sistema de água gelada. 

 

                          FONTE: CREDER, 2006. 
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FIGURA 4.11 - Circuito de controle de um sistema de água gelada. 

 

        FONTE: CREDER, 2006. 
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Para que as unidades PWC1 e PWC2 possam entrar em funcionamento, são necessárias as 

seguintes operações preliminares: torres em funcionamento, bomba de água de condensado 

ligada (normal ou reversa), bomba de água ligada (normal ou reversa), chaves de fluxo de 

água gelada e de condensado fechadas. 

Para operação do sistema, deve-se primeiro ligar as ventiladores das torres, agindo nas 

botoeiras 6BL e 5BL (o que energizará as bobinas CM5 e CM6) e a dos contatos auxiliares 

RA1 e RA2. Assim se fecham os contatos auxiliares, que possibilitará a retirada do dedo da 

botoeira e as torres continuarão ligadas. 

Para dar partida na bomba de condensado (normal ou reversa), conforme a posição da chave 

reversora, pode-se utilizar qualquer das bombas. Se houver água na torre, a chave-bóia está 

fechada e, para dar partida nas bombas de condensado, basta ligar as botoeiras 3BL ou 4BL. 

Supondo que a chave reversora esteja na posição para 4BL, a chave magnética CM4 terá a 

sua bobina 8C1 energizada e da mesma forma o contato auxiliar 8C1. Deste modo o relé 

auxiliar RA6 também será fechado. 

Para ligar as bombas de água gelada, basta agir numas das botoeiras 1BL ou 2BL, o que 

fechará o circuito da bobina e os contatos 5C1 (ou 6C1) se fecharão, bem como o relé auxiliar 

RA3 (ou RA4). Deste modo, nota-se que, para poder dar partida em PWC1 e PWC2, bastará 

que as chaves de fluxo FSG1 (ou FSG2) e FSC1 (ou FSC2) estejam fechadas, indicando que 

o condensado e a água gelada estão circulando nas tubulações. 

A operação final de ligar e desligar os resfriadores de água PWC1 e PWC2 ficará 

condicionada ao termostato controlador da temperatura da água gelada, que fica localizado no 

interior do reservatório de água gelada. A água gelada circulando através dos fan-coils
8
 será 

controlada por uma válvula de três vias que regulará a temperatura do ar a ser insuflado nos 

ambientes condicionados. 

 

4.2.5 Controles do Compressor 

 

Os compressores de qualquer sistema são equipados com dois pressostatos: pressostato de alta 

pressão e de baixa pressão. 

                                                 
8 Fan-coil: É um condicionador de ar que utiliza água gelada ao invés de gás refrigerante. 
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Esses controles visam exclusivamente à proteção do equipamento contra qualquer 

anormalidade na pressão do fluido frigorígeno. O desligamento na alta pressão tem por 

objetivo evitar que a pressão na cabeça do compressor se eleve, a um ponto excessivo capaz 

de provocar a ruptura de peças. A pressão máxima deve ser em torno de 175 a 200 libras por 

polegada quadrada, o que provoca a parada imediata do compressor. 

O desligamento na baixa pressão tem por objetivo evitar que o compressor trabalhe a pressões 

muito baixas, o que provocaria o congelamento das serpentinas. 

A regulagem do pressostato deve obedecer às indicações dos fabricantes dos compressores. 

 

4.2.6 Tipos de Controle num Recinto 

 

Não há regras fixas para se preestabelecer os tipos de controle num recinto. Cada instalação 

tem sua particularidade, que deve ser estudada pelo projetista a fim de decidir os controles 

mais indicados. 

Alguns princípios podem orientar na escolha do tipo mais indicado de controle no recinto: 

a) Recintos pequenos: termostato simples, termostato de dois estágios; 

b) Recintos grandes: termostato simples, termostato de dois estágios, controle por 

zonas (dois ou mais termostatos); 

c) Recintos múltiplos: um termostato em cada recinto, controles por zona (dois ou 

mais termostatos); 

d) Prédios de vários pavimentos: termostatos em cada recinto, controles por zona, ou 

um termostato em cada dois ou mais recintos por andar; 

e) Prédios com uma fan-coil por recinto: um único termostato por recinto (esse 

sistema é o que oferece melhores condições para o conforto, pois o controle da 

temperatura é individual). 

Quando o recinto é muito grande, será indicado uma unidade central (unidade compacta ou 

fan-coil) por zona. Nesse caso, o controle é geral. Será sempre indicado o agrupamento por 

zonas de locais que recebem a mesma insolação, por exemplo salas de lado oeste constituem 

uma zona separada das salas de lado sul do prédio. 
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4.2.7 Diagramas de Controle 

 

O controle mais simples é o de único termostato de ambiente controlado a chave de partida do 

compressor. Pela figura 4.12, pode-se ver uma instalação de conforto para verão em que o 

termostato de ambiente é regulado para uma única temperatura; quando é atingida essa 

temperatura, o compressor desliga, e quando a temperatura ultrapassa o ponto fixado, o 

compressor parte até ser restabelecida a temperatura. Para melhorar as condições internas, há 

um registro manual para regular a vazão de ar de retorno e outro também manual para o ar 

exterior. 

FIGURA 4.12 - Controle de partida do compressor por termostato de ambiente. 

 

          FONTE: CREDER, 2006. 

Neste tipo de controle há o inconveniente das ligações e paradas muito frequentes do 

compressor. Para evitar esse problema, no diagrama 4.13 é indicado o controle por válvula 

solenóide comandada pelo termostato de ambiente. O papel dessa válvula é fechar o fluxo de 

refrigerante toda vez que o termostato de ambiente completar o circuito elétrico (quando é 

atingida a temperatura de corte). O compressor continua funcionando até parar por ação do 

pressostato de alta. 
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FIGURA 4.13 - Controle da válvula solenóide. 

 

                     FONTE: CREDER, 2006. 

 

Na figura 4.14, é mostrada uma instalação para verão em que a serpentina de esfriamento 

(evaporador) é subdividida de modo a atender a duas temperaturas diferentes. O termostato de 

dois estágios é uma caixa onde se pode registrar duas temperaturas diferentes. Se, por 

exemplo, a serpentina menor for regulada para que a válvula solenóide feche a uma 

temperatura de 26,7
o 

C e a serpentina maior é regulada para 25,6
o 

C, tem-se o seguinte: se a 

temperatura ambiente for caindo até 26,7
o 

C, fecha-se a entrada de refrigerante na serpentina 

menor, mas continua o fluxo de refrigerante pela serpentina maior até ser atingida a 

temperatura de 25,6 
o
C. Nesse ponto, deixa de entrar refrigerante em ambas as serpentinas. 

Inversamente, quando a temperatura atingir 25,6
o 

C, abre-se a serpentina maior, e, se a 

temperatura continuar subindo, a 26,7
o 

C abre-se a válvula da serpentina menor. 
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FIGURA 4.14 - Diagrama de controle utilizando termostato de dois estágios. 

 

       FONTE: CREDER, 2006. 

Na figura 4.15, é mostrada uma instalação em que a temperatura ambiente deve ter controle 

rigoroso. O termostato de ambiente é do tipo modulador, sendo capaz de comandar um 

controlador de sequência abrindo cada serpentina por meio da válvula solenóide respectiva, 

de modo que a temperatura ambiente seja controlada em degraus, e não bruscamente, como 

nos outros diagramas. Nesse tipo de instalação há necessidade de um controle automático de 

sucção para o perfeito funcionamento do compressor. 

FIGURA 4.15 - Controle de quatro serpentinas. 

 

             FONTE: CREDER, 2006 
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Na figura 4.16, é representada uma instalação que é muito utilizada em localidades com 

grandes variações de temperatura no verão e no inverno.  

A serpentina de aquecimento é percorrida por vapor cuja vazão é controlada por uma válvula 

automática tipo modulador. Essa válvula é comandada pelo termostato de ambiente, também 

do tipo modulador, que também controla a temperatura mínima do duto de ar de 

insuflamento.  

Em muitos sistemas de ar condicionado há necessidade de controle de umidade, em especial 

em lugares frios ou onde a umidade é baixa.  Na figura 4.17, é mostrada uma instalação capaz 

de controlar a umidade: um umidistato manual é colocado ou no ambiente ou na tubulação de 

retorno, o que é preferível. Esse umidistato UI age diretamente na válvula solenóide SW que 

controla o fluxo d'água nos borrifadores. Esses são colocados entre as serpentinas de 

resfriamento e aquecimento e de tal maneira a borrifar água em contracorrente com o ar. 

Desse modo, haverá melhor contato e, em consequência, melhor umidificação. A umidade 

desejada é registrada no umidistato HI e, caso o ar de retorno esteja com menor umidade, a 

válvula solenóide SW é aberta e a água, sob pressão, é espargida pelos borrifadores, 

aumentando a umidade do ar. Quando atingido o valor desejado , fecha-se a válvula 

solenóide, cessando a borrifação de água, e a umidade do ar permanece, por algum tempo no 

limite desejado. 

FIGURA 4.16 - Controle de aquecimento do ambiente 

 

         FONTE: CREDER, 2006 
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FIGURA 4.17 - Controle do aquecimento e da umidade do ambiente. 

 

     FONTE: CREDER, 2006 

Em algumas instalações pode haver necessidade do controle da pressão estática do ar. Na 

figura 4.18 é visto um arranjo em que um aparelho sensível à pressão estática do ar é 

colocado na descarga do ventilador e com comando sobre um motor elétrico que abre ou 

fecha um registro tipo veneziana. Assim, se o aparelho for regulado de modo a ser mantida 

determinada pressão estática e, por um razão qualquer, a pressão estiver abaixo do desejado, a 

veneziana é aberta, aumentando o fluxo de ar na descarga do ventilador. 

A vazão de ar também pode ser controlada. Na hora dos ajustes necessários a uma instalação, 

há possibilidade de se aumentar ou diminuir a vazão do ar variando-se a rotação do 

ventilador. Esta variação é facilmente obtida trocando-se as polias do motor ou do ventilador. 

FIGURA 4.18 - Controle da pressão do ar. 

 

   FONTE: CREDER, 2006. 
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Na figura 4.19, é mostrado como pode ser feito o controle de temperatura por um resfriador 

de água de um sistema de água gelada. Como se sabe, nesse sistema a água gelada é 

produzida no refrigerador de água e é impulsionada pela bomba de água gelada a todos os 

fan-coils espalhados pelo recinto. A temperatura mais comum nestes sistemas é de 7,2
o 

C e é 

controlada por meio de um termostato colocado entre o resfriador e a bomba. Quando a 

temperatura tende a aumentar por conta da carga térmica, o controlador abre a válvula 

solenóide na linha de líquido, e deste modo o refrigerante é introduzido na válvula de 

expansão aumentado o efeito frigorígeno, ou seja, a temperatura da água diminui. Para evitar 

que a água atinja o ponto de congelamento, que é abaixo de 1,7
o 

C, há um controlador do 

limite mínimo de temperatura do tipo inserção (CTL). Este controlador agirá toda vez que 

houver falha no controlador 2TC, fazendo com que a chave de partida seja desligada, parando 

o compressor. Desse modo evitará que o depósito de água congelada se rompa devido ao 

aumento de volume de água congelada. 

FIGURA 4.19 - Controle da temperatura de um resfriador de água. 

 

 

          FONTE: CREDER, 2006. 

 

 

4.2.8 Válvula de Três Vias 

 

Esta válvula serve para controlar o volume de água gelada que entra nos fan-coils, de modo a 

se obter as condições de conforto desejadas. Há tipos de fan-coils em que se pode obter a 
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variação da temperatura ambiente variando a rotação do ventilador, mantendo constante a 

vazão de água gelada. Eles são os fan-coils de pequenas proporções. 

As válvulas de três vias podem ser operadas manualmente ou com motor elétrico controlado 

por termostato. Em instalações de ar condicionado, as válvulas de três vias são operadas por 

motor elétrico montado no corpo da válvula, e o controle de vazão de água gelada (ou de 

vapor) é feito gradualmente pela maior ou menor abertura que lhe confere o motor elétrico. 

Na figura 4.20 (a), pode ser visto em detalhe como são conectadas as válvulas nas linhas de 

água gelada, e na figura 4.20 (b) as ligações possíveis, segundo os dados do fabricante 

(Honeywell). Nesta figura pode-se ver que a válvula pode ser usada para dosar a vazão nas 

bobinas de esfriamento ou aquecimento por meio de by-pass ou ainda usada para verão ou 

inverno de acordo com a conexão com a central de água gelada (chiller) ou central de calor 

(boiler). Na figura 4.20 (c) é mostrado um esquema mais detalhado de como seria possível o 

controle da vazão. Na posição A, tem-se toda a vazão de água gelada (ou quente) passando 

pela bobina de esfriamento, ou seja, o ambiente teria a temperatura mais baixa. Na posição B, 

tem-se a metade da vazão da água "by-passada", ou seja, as condições do ar ambiental seriam 

médias, e na posição C nenhuma água gelada (ou quente) passará pela bobina; assim não 

haveria esfriamento do ar. Todas essas manobras são realizadas pelo motor controlador, que 

recebe a informação do termostato de ambiente do tipo modulador. 

Conforme o tipo de aplicação, o fabricante indica a ligação elétrica apropriada entre o motor e 

o controlador da temperatura ambiente, como na figura 4.20 (d).  

FIGURA 4.20 (a) - Detalhes de uma ligação de uma válvula de três vias (V3V). 

 

              FONTE: CREDER, 2009. 
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FIGURA 4.20 (b) - Ligações de uma válvula de três vias. 

 

 FONTE: CREDER, 2009. 

FIGURA 4.20 (c) - Controle de vazão por uma V3V. 

 

             FONTE: CREDER, 2009. 
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FIGURA 4.20 (d) - Ligação típica para um motor controlador. 

 

          FONTE: CREDER, 2009. 

 

4.2.9 Sistemas Pneumáticos 

 

Esses sistemas só se justificam em grandes instalações, pois além de o compressor de ar 

ocupar um espaço considerável na casa de máquinas, ele ainda representa um investimento 

adicional que deve ser pesado antes de se optar por esta solução. O sistema é basicamente 

constituído por um compressor de ar, acionado por motor elétrico, que comprime ar a baixa 

pressão, o qual é distribuído em um circuito primário e controlado por um circuito secundário, 

como na figura 4.21. 

FIGURA 4.21 - Esquema de controle pneumático. 

 

        FONTE: CREDER, 2006. 
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Nesta figura, há três controladores, C1, C2 e C3, que recebem a pressão primária, P, do 

compressor e a abaixam até as pressões P', P'' e P'''. Se a pressão secundária for igual a 

pressão primária, o pistão, E, do motor pneumático permanece parado, ou seja, a peça 

controlada que pode ser uma válvula ou registro, não se desloca. Havendo um desequilíbrio 

de pressões o pistão se desloca, abrindo ou fechando a peça controlada.  

Os controles pneumáticos podem ser aplicados em dampers controladores das vazões de ar 

nos dutos, nas venezianas de controle de ar exterior, abrir ou fechar válvulas de três vias, 

válvulas de fluxo, etc. 

A fim de evitar a corrosão e obstruções das tubulações, é mais confiável o emprego de tubos 

de cobre com solda capilar, o que também onera a instalação. 

Há válvulas de três vias operadas por sistemas pneumáticos, como se pode ver na figura 4.21 

(a). Estes sistemas de controle são mistos, como também se pode ver nessa figura, na qual um 

relé controla o sinal pneumático do compressor. Neste sistema, quando se liga um ventilador, 

a bobina do relé é energizada e isto conecta as portas 1 e 3, passando o ar ao operador do 

damper, que retorna a posição inicial. 

Existe uma tendência de difusão da tecnologia pneumática pela confiabilidade oferecida nas 

instalações de maior responsabilidade no controle. 

As figuras 4.21 (b) e 4.21(c) são esquemas de controle pneumático da Johnson Service 

Company, onde pode-se notar que há uma generalização deste tipo de controle desde as 

instalações mais simples às mais complexas. 

FIGURA 4.21 (a) - Ligações típicas de controle misto pneumático e elétrico. 

 

        FONTE: CREDER, 2006. 
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FIGURA 4.21 (b) - Esquema de controle pneumático de ar condicionado. 

 

    FONTE: CREDER, 2006. 

Na figura 4.21 (b) são representadas três aplicações do controle pneumático, abastecidas por 

uma linha de suprimento de ar em 20 psi vinda de um compressor não representado na figura. 

Este alimentador principal (S-20) normalmente é de cobre e os alimentadores parciais são 

tubos de polietileno, flexíveis, de 1/4 de polegada. Na primeira aplicação, pode-se notar a 

ligação de uma instalação simples onde um controlador T-4000, por efeito da temperatura do 

ambiente, abre ou fecha a válvula de três vias V3754 (normalmente aberta quando não há 

pressão de ar) e desse modo controla a temperatura e de certo modo a umidade. Na segunda 

aplicação há um termostato de ambiente que envia a informação da temperatura ao ontrolador 

T-9000, que manda a informação à válvula V3754, que controlará a vazão da água no fan-

coil. Na terceira aplicação, há o controle de temperatura e umidade por meio de duas válvulas 

três vias que fazem o suprimento de água gelada ,V3754 normalmente aberta, e de água 

quente, V3974 normalmente fechada. A informação do ambiente é enviada por meio do 

termostato, T-5210, ou do umidistato, H-5210, aos controladores T-9000. Há ainda a 

participação de dois pressostatos P-10 que irão operar as resistências de imersão para controle 

da umidade. Assim, se apenas se desejar abaixar a temperatura do ambiente, um sinal de 

baixa pressão de 4 a 8 psi irá abrir a válvula de água gelada, permanecendo fechada  a válvula 

de água quente. Se houver necessidade de umidificar o ambiente, um sinal de maior pressão 
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abrirá a válvula de água quente e fechará a de água gelada. Se houver necessidade de maior 

umidificação, serão acionados, por degraus, os pressostatos P-10, que ligarão as resistências 

elétricas de umidificação do ar. 

FIGURA 4.21 (c) - Esquema de controle pneumático de um sistema sofisticado (Johnson Service 

Company). 

 

   FONTE: CREDER, 2006. 

 

4.2.10 Sistemas Autônomos 

 

Sistemas autônomos são sistemas que não necessitam de energia externa para 

desempenharem a função controladora. Utilizam a dilatação de um líquido volátil para abrir 
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ou fechar uma válvula que comanda o fluxo de um fluido qualquer. Como exemplo de um 

sistema autônomo, pode-se citar a válvula de expansão termostática, utilizada em todos os 

equipamentos frigorígenos. Esta válvula controla a vazão do ciclo frigorígeno no evaporador 

em função da carga térmica que lhe é transmitida pelo fluxo de ar, no caso dos sistemas de 

expansão direta, ou pela água fria, no caso de sistemas de expansão indireta. O controle 

exercido pela válvula de expansão termostática é o chamado tipo feedback, ou 

retroalimentação, ou seja, um bulbo térmico é colocado após o evaporador, sendo a entrada de 

fluido controlada antes da válvula de expansão. 

A figura 4.22 é um tipo de válvula de expansão onde a dilatação do fluido no bulbo térmico, 

por ação do calor absorvido pelo fréon, se transmite pelo tubo capilar agindo no diagrama que 

provoca maior ou menor abertura controlando a entrada de líquido no evaporador. Esta 

válvula é dita termostática porque procura manter a mesma temperatura na serpentina do 

evaporador. Nas pequenas umidades frigorígenas, a válvula de expansão é substituída por um 

tubo capilar que exerce a mesma função de provocar a expansão do líquido refrigerante. 

FIGURA 4.22 - Esquema de funcionamento de uma válvula de expansão termostática. 

 

      FONTE: CREDER, 2006. 

 

4.2.10.1 Funcionamento de uma Válvula de Expansão Termostática (VET) 

 

Basicamente, o funcionamento de uma VET é determinado por três pressões: 
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a) P1, pressão do bulbo: atua em ambos os lados do diafragma e tende a abrir e fechar 

a válvula; 

b) P2, pressão do evaporador: atua no lado oposto do diafragma e tende a fechar a 

válvula; 

c) P3, pressão da mola: atua no pino que, juntamente com a pressão do evaporador, irá 

fechar a válvula. 

Assim, tem-se na posição de equilíbrio: 

                        P1 = P2 + P3                                                            (4.1) 

Na figura 4.23, é mostrado um diagrama onde as pressões em jogo no sistema podem ser 

vistas e um gráfico contendo as temperaturas e pressões de abertura e de fechamento (baseado 

em dados da Sporlan Valve Company, ST. Louis, Mo). 

FIGURA 4.23 - Diagrama de uma válvula de expansão termostática. 

 

             FONTE: CREDER, 2006. 

Quando o mesmo refrigerante é usado no sistema de refrigeração e no bulbo da VET, as 

pressões resultantes das variações das temperaturas são idênticas. Há casos em que o 

refrigerante da VET é de tipo diferente do sistema de refrigeração; assim as temperaturas de 

evaporação são diferentes. 
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Após a evaporação do líquido refrigerante no evaporador em decorrência da carga térmica do 

ar (expansão direta) ou da água (expansão indireta) a sua temperatura crescerá. No entanto, a 

pressão do evaporador, desprezando-se queda devido às perdas, permanece constante. Este 

vapor quente através da linha de sucção faz crescer a temperatura do bulbo. Como o bulbo 

contém vapor e líquido refrigerante, sua temperatura e pressão aumentam. Esta pressão mais 

elevada atuando no diafragma é maior do que a pressão que lhe opõem o evaporador e a mola, 

o que causa um movimento do pino para fora do seu berço. A válvula então se abre até que a 

pressão da mola, combinada com o evaporador, é suficiente para equilibrar a pressão do 

bulbo. 

Se a VET não é alimentada por uma quantidade suficiente de refrigerante, a pressão do 

evaporador cai, ao mesmo tempo em que a temperatura do bulbo é aumentada pelo vapor 

quente oriundo do evaporador, e assim a válvula abre-se admitindo maior quantidade de 

refrigerante até que as três pressões estejam novamente em equilíbrio. Inversamente, se a 

válvula admite muito refrigerante, a temperatura do bulbo decai ao mesmo tempo em que a 

pressão do evaporador aumenta, e deste modo a mola tende a fechar a válvula até que as três 

pressões estejam novamente em equilíbrio. Assim, pode-se concluir que a válvula de 

expansão termostática manterá as mesmas condições de temperatura no evaporador, 

independentemente das flutuações da carga térmica. 

 

4.2.11 Modelagem THIC de Controle de Temperatura e Umidade 

 

THIC, temperature and humidity independent control ou controle independente de 

temperatura e umidade, é uma modelagem de sistemas de controle em que essas duas 

variáveis são controladas independentemente, por causa do acoplamento fraco que existe 

entre elas. Essa modelagem é bastante utilizada em detrimento da modelagem MIMO, por 

causa da sua menor complexidade e maior facilidade de implementação, para resultados 

muito próximos entre uma modelagem e outra. 

Para testar a eficiência de sistemas como esse, Li, Xiao e Zhang (2012) desenvolveram um 

trabalho em que eles projetaram um dispositivo THIC que poderia ser instalado em 

serpentinas de resfriamento comuns. A fim de evitar o desperdício de energia e tornar o 

sistema mais eficiente, foi desenvolvida uma estratégia de controle de divisão de faixa para as 

unidades de tratamento de ar equipadas com o dispositivo THIC. Dessa forma, pode-se 
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prevenir o inconveniente do resfriamento e reaquecimento concorrentes ou desumidificação e 

reumidificação, mas isso será melhor explicado adiante. 

Os três principais componentes de tratamento de ar num sistema como este são serpentina de 

resfriamento (CC) onde o dispositivo THIC se localiza, aquecedor e umidificador. O CC pode 

refrigerar e desumidificar o ar do processo. Dessa forma, esses três componentes podem 

exercer as quatro principais funções de um sistema de ar condicionado para temperatura e 

umidade constantes, que são: aquecimento, resfriamento, umidificação e desumidificação. A 

configuração do dispositivo THIC pode ser vista na figura 4.24, que inclui duas válvulas 

controle de três vias, CV1 e CV2, uma pequena bomba e muitos tubos. A indicação WCU na 

figura, quer dizer unidade de resfriamento de água, e é o que mantém a temperatura da água 

do sistema, baixa. Mesmo que os processos de desumidificação e resfriamento do sistemas 

estejam acoplados no componente CC, a capacidade de desumidificação e resfriamento 

podem ser reguladas separadamente. A primeira é regulada por CV2, ou seja, através da 

mudança da taxa de fluxo da água resfriada que entra em CC (mw); e a última é regulada por 

CV1, isto é, pela mudança da temperatura da água resfriada de abastecimento (Tw). Por isso, a 

temperatura e a umidade do ar processado, e portanto a temperatura e umidade ambientais, 

podem ser controladas independentemente. As equações (4.2) e (4.3) podem ser obtidas 

através da lei de conservação e massa de energia. 

      mw =           mw1 + mw2  -  mw3                                             (4.2) 

        Tw =           mw1 Tw1 + mw2Tw2                            (4.3) 

                                                               (mw1 + mw2)     
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FIGURA 4.24 - Dispositivo THIC. 

 

      FONTE: LI; XIAO; ZHANG, 2012. 

Para evitar resfriamento e aquecimento bem como umidificação e desumidificação 

concorrentes, que poderiam resultar em desperdício de energia, uma estratégia de controle 

confiável é necessária para controlar CV1 e CV2, o aquecedor e o umidificador 

simultaneamente. Nesse caso, em que temperatura e umidade precisam ser controladas 

independentemente, existem duas variáveis mensuráveis e quatro variáveis manipuláveis 

(CV1, CV2, as saídas do aquecedor e do umidificador). A estratégia de controle de divisão de 

faixa suporta bem essa situação. Por isso, uma estratégia como essa é desenvolvida para o 

AHU (air handling unit, ou unidade de tratamento de ar) usando o dispositivo THIC, como na 

figura 4.25. 
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FIGURA 4.25 - Configuração do sistema para o condicionamento de ar de temperatura e umidade 

constantes com o dispositivo THIC. 

 

        FONTE: LI; XIAO; ZHANG, 2012. 

Dois controladores PID são utilizados na estratégia de controle de divisão de faixa e a sua 

lógica é mostrada na figura 4.26. Os dois controladores trabalham em conjunto para 

determinar as aberturas das CVs e as saídas do aquecedor e do umidificador.  

O controlador PID para temperatura, chamado de T-PID, controla CV1 e o aquecedor, como 

na figura 4.26 (a). A saída do T-PID é dividida em duas partes para controlar CV1 e o 

aquecedor respectivamente. Quando o sinal de saída de T-PID está entre 0 e 0.5, o sinal de 

controle de abertura de CV1 está entre 1.0 e 0.2, enquanto que o aquecedor permanece 

desligado. O valor de abertura de CV1 de 0.2 é artificialmente estabelecido para garantir uma 

taxa mínima de fluxo para a água resfriada que está entrando no CC, considerando a 

desumidificação para a condição de trabalho de temperatura baixa e umidade alta. Quando o 

sinal de T-PID está entre 0.5 e 1.0, a abertura de CV1 permanece em 0.2, mas o sinal de 

controle do aquecedor está entre 0 e 1.0. Geralmente, um sinal de saída alto para T-PID 

corresponde a uma temperatura do ar de abastecimento maior de AHU. 
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FIGURA 4.26 - Diagrama esquemático do controle PID de divisão de faixa. 

 

   FONTE: LI; XIAO; ZHANG, 2012. 

O controlador PID para o controle da umidade, chamado de RH-PID, controla o CV2 e o 

umidificador, como mostrado na figura 4.26 (b). Um maior sinal de saída o RH-PID significa 

um maior fornecimento de umidade relativa do ar. Quando o sinal de saída do RH-PID estiver 

entre 0.5 e 1.0, o CV2 permanece a uma abertura mínima de 0.2, que também é estabelecida 

artificialmente para garantir uma taxa mínima de fluxo de água resfriada de WCU, 

considerando o resfriamento para a condição de trabalho de alta temperatura e baixa umidade, 

enquanto que a saída do umidificador aumenta de 0 para 1.0. 

Verifica-se que através do ajuste da taxa de fluxo de massa e temperatura da água resfriada de 

CC, e a saída do aquecedor ou do umidificador, a temperatura e a umidade do ar processado 
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pode ser automaticamente controlado de maneira independente, através do sistema THIC, 

com uma boa precisão para diferentes condições de trabalho. 

 

4.3 Controle de Luminosidade 

 

Inicialmente o controle de luminosidade era feito através de potenciômetros conectados em 

série com uma lâmpada incandescente, de forma que a corrente que circularia pela lâmpada 

era determinada pelo potenciômetro. Assim, uma corrente menor proporcionava uma menor 

luminosidade, bem como uma corrente maior, uma maior luminosidade. O inconveniente 

dessa técnica era o fato de que, independentemente da intensidade luminosa obtida, o 

consumo de energia era o mesmo, pois a mesma energia estaria sendo dissipada pelos 

dispositivos em série, variando apenas a proporção dissipada em cada um (HAUSMANN, 

2000). 

Atualmente, o controle da luminosidade pode ser abordado de diversas formas e dependerá do 

objetivo principal de sua aplicação. Ele pode ser feito através do controle de abertura e 

posicionamento de persianas, para melhor aproveitamento da luz natural; pode ser feito 

através de dispositivos que aumentam ou diminuem a intensidade de luz emitida por fontes 

artificiais de acordo com a incidência de luz natural e o tipo de tarefa que será realizado 

naquele recinto; existem também controles destinados a variar a cor emitida pela lâmpada, de 

forma a proporcionar conforto através das sensações provocadas por essa variação. Além 

disso, há o controle de acendimento e desligamento das lâmpadas de acordo com a presença 

ou não de pessoas no recinto, que pode ser utilizado em conjunto com os outros tipos de 

controle a fim de se poupar energia. Aliás, pode haver mais de uma das abordagens citadas 

anteriormente sendo utilizadas concomitantemente, para que um controle mais elaborado seja 

construído. A seguir, alguns exemplos de sistemas ou dispositivos que abordam o controle da 

luminosidade destas maneiras. 

 

4.3.1 Dimensionamento Generalizado de um Sistema de Controle de Intensidade 

Luminosa 

 

Em espaços onde é desejável manter um nível de luminosidade constante, de acordo com as 

atividades neles realizadas e ao mesmo tempo se preza pela economia de energia elétrica, já 

que de acordo com a incidência de luz natural, a intensidade de luz artificial poderá ser 
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diminuída, pode-se implementar um sistema de controle de intensidade de uma fonte 

luminosa artificial. 

Para esse sistema, é necessário um sensor que medirá a intensidade luminosa no meio 

ambiente e a transformará em um sinal elétrico. Nesse tipo de aplicação, geralmente se 

escolhe o LDR. Para verificar a variação da resistência do LDR, pode ser utilizado um 

circuito conversor A/D que verificará a variação da resistência através da variação da tensão 

no circuito. O sinal de tensão analógico será convertido e enviado para um dispositivo 

controlador que identificará a variação da resistência e aplicará uma determinada potência à 

lâmpada controlada, de acordo com os padrões de iluminação desejáveis. Dessa forma, 

mesmo que a luminosidade do ambiente sofra influências externas, ela permanecerá 

constante. 

Para dimensionamento do sistema, pode ser utilizado um modelo simples, em que a equação 

de transferência de malha aberta é obtida calculando-se dois valores: o ganho estático e a 

constante de tempo, conforme a equação que segue (figura 4.4): 

              GH(s) =        Ke      

                                                                             (1+ tal s)                                                      (4.4) 

O valor do ganho Ke é obtido através do coeficiente angular da reta que mais se assemelha à 

curva da tensão na lâmpada versus a tensão no LDR.  Em um trabalho realizado por Brandão 

e Corrêa (2009), esta curva foi obtida através da seguinte montagem (figura 4.27): 

FIGURA 4.27 - Montagem para obtenção da curva da tensão na lâmpada vs tensão no LDR. 

 

         FONTE: BRANDÃO; CORRÊA, 2009. 

Um esquema generalizado do circuito realimentado é mostrado a seguir (figura 4.28): 
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FIGURA 4.28 - Esquema do circuito realimentado. 

 

   FONTE: BRANDÃO; CORRÊA, 2009. 

Um controlador proporcional pode ser utilizado para realizar o ajuste do ganho em malha 

fechada (figura 4.29). 

FIGURA 4.29 - Controlador proporcional para ajuste de ganho. 

 

 

 FONTE: BRANDÃO; CORRÊA, 2009. 

O valor de Kp, bem como os valores das equações e respostas do sistema, podem ser obtidos 

através do software Matlab e irão variar de acordo com as especificações de cada projeto. 

 

4.3.2 Sistemas de Dimerização de Lâmpadas 

 

Uma outra maneira de manter um padrão desejado do nível de luz em um ambiente mais 

prática e simples é através dos reatores eletrônicos dimerizáveis 0 a 10V (figura 4.30). Além 

da sua praticidade, eles apresentam a vantagem de poderem ser acoplados a detectores de 

presença para aumentar ainda mais a eficiência energética do sistema. Esses dispositivos, não 

só estabelecem uma iluminação ideal para determinado trabalho, como também permitem a 

montagem de cenários luminosos (BARBOSA, 2013). 
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Com eles é possível variar o fluxo luminoso das lâmpadas fluorescentes desde 1% a 100%, 

utilizando uma linha de controle de sinal de 1 a 10V. Existem dispositivos que permitem a 

conexão de uma grande variedade de acessórios, sendo aplicável tanto para controles simples 

manual de pequenos sistemas até sistemas mais complexos em que se queira aproveitar a 

iluminação natural de uma ambiente. Eles geralmente são leves e compactos e possibilitam 

uma economia considerável de energia elétrica (AKARI..., 2013). 

FIGURA 4.30 - Exemplo de reator eletrônico dimerizável Philips (PT-T/ PL-C). 

 

         FONTE: PHILIPS, 2009. 

 

4.3.3  Conversores CA/CA 

 

Apesar desse dispositivo ter uma tensão alternada na entrada e tamb m na saía, ele fornece 

uma tensão de saída com características diferentes da tensão de entrada. Esse dispositi o   

utili ado como um  ariador de tensão podendo ser utili ado para m ltiplas aplicações 

alimentadas por corrente alternada, onde   dese   el alterar o  alor da tensão efica  da carga, 

como por exemplo o controle de intensidade luminosa em lâmpadas incandescentes. Os 

dispositi os semicondutores de pot ncia empregados em tais con ersores são tipicamente 

tiristores, uma  e  que se pode contar com a ocorr ncia de comutação natural. Em aplicações 

de baixa pot ncia pode-se fa er uso de  RIACs, enquanto para pot ncia mais ele ada pode-se 

tamb m utili ar dois SCRs em antiparalelo, como   apontado na figura 4.31 (POMILIO, 

2009). 
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FIGURA 4.31 - Variador de tensão CA monofásico com TRIAC, e com SCRs em antiparalelo. 

 

       FONTE: POMILIO, 2009. 

 ois tipos de controle são normalmente empregados: o controle liga-desliga e o controle de 

fase. O controle liga-desliga é utilizado em situações em que a constante de tempo da carga é 

muito grande em relação ao período da rede CA. Esse controle, como o próprio nome já diz, 

consiste simplesmente em ligar e desligar a alimentação da carga e é mais utilizado em 

sistemas de aquecimento. 

"No chamado controle de fase, em um dado semiciclo da rede, o interruptor 

(tiristor)   acionado em um determinado instante, fa endo com que a carga 

este a conectada à entrada por um inter alo de tempo menor ou igual a um 

semiciclo. Os  alores de tensão, corrente e pot ncia na carga dependerão, 

não apenas de ângulo de disparo, mas tamb m do tipo de carga alimentada. 

[...] Para um  ariador de tensão CA, o desligamento do SCR se dar  no 

momento em que a corrente cai abaixo da corrente de manutenção do 

componente."  (POMILIO, 2009) 

 

4.3.4 Phlips LivingColors 

 

Levando em conta a forma como as cores impressionam o ser humano, (causando diferentes 

sensações térmicas, mudanças de humor e outras sensações) existe um produto da Philips 

chamado de LivingColors (figura 4.32) que consegue produzir mais de 16 milhões de 

combinações de cores diferentes, a partir de quatro LEDs, nas cores vermelho, azul e verde. O 

dispositivo, lançado em 2007, é uma tecnologia prática, pois já vem pronta, para o controle de 

iluminação com LED.  (PHILIPS, 2009).  

"A id ia do pro eto   pro ocar diferentes sensações no usu rio do produto, 

sensações estas estimuladas pelas cores pro etadas no ambiente. [...] O 

dispositi o   alimentado com tensão contínua de 5 , possui 20cm de altura 

e de e ser posicionado, para melhor apro eitamento, de 0,5m a 1m da 

parede a receber a cor. Por ter sua iluminação reali ada por meio de  E s, o 

dispositi o não emite calor para o ambiente. [...] O equipamento   operado 

via controle remoto, de onde pode se regular saturação e o pacote luminoso. 

O aparelho tamb m memori a a  ltima configuração." (SAN OS, 200 ) 
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A não emissão de calor é mais um ponto positivo para o LivingColors pois causará uma 

interferência ainda menor no controle de temperatura que as lâmpadas comuns. Sua aplicação 

é muito restrita no ambiente de trabalho, já que o seu desenvolvimento é mais voltado para 

fins decorativos e de estética, mas ainda sim pode ser utilizado para amenizar sensações de 

frio ou de calor em ambientes de condições térmicas extremas ou para aumentar a capacidade 

de concentração do trabalhador, por exemplo. 

FIGURA 4.32 - Alguns exemplos do produto LivingColors da Philips. 

 

  FONTE: PHILIPS, 2009. 

Entretanto, tal controle de iluminação ainda   feito de forma manual. A probabilidade de o 

usu rio conseguir repetir uma cor   ínfima, principalmente considerando-se as 1  milhões de 

combinações diferentes, de acordo com a Philips. O usu rio tamb m de e ter um 

conhecimento pr  io de quais sensações cada cor estimula para poder ter um melhor 

aproveitamento do aparelho.  

 

                     

 

O “ uminosímetro”   um dispositi o capa  de controlar a luminosidade ambiente e foi 

desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Conrtrole e Automação, Alexandre Rangel de 

Muros, Danilo Costa dos Santos e Renan Filipe Valamiel de Oliveira Vieira, da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Um microcontrolador controla uma lâmpada 

incandescente, aumentando ou diminuindo seu brilho, de acordo com as informações da 

luminosidade ambiente captadas por um sensor LDR. Para isso, um setpoint referente a 

iluminação ambiente deve ser estabelecido, como valor ideal de iluminação do recinto. 

Esse dispositivo pode ser observado na figura 4.33 a seguir: 
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 IGURA 4.   – Esboço das  istas lateral e frontal do luminosímetro. 

 

 FONTE: SANTOS, 2009.  

Ao pressionar o botão “ I A”, o  isor  C  mostra o tempo de uso da lâmpada. Este botão 

serve para mostrar a vida  til da lâmpada. O botão “NO A  AMP.” s  tem utilidade no 

momento da realização da troca da lâmpada, o que faz com que o contador que armazena a 

vida útil da lâmpada seja zerado. O botão "LUM." altera o setpoint de luminosidade do 

ambiente, o que pode ser feito através dos botões "+" e "-". O dispositivo é desligado através 

de “ON – O  ”. O  alor da luminosidade ambiente fica constantemente sendo mostrado pela 

tela LCD. 

Os pinos de conexão   R recebem as conexões do sensor de luminosidade   R  as conexões 

de “A IM.” recebem energia el trica da rede, para alimentar o circuito e os pinos de conexão 

“ AMP.” receberão a lâmpada controlada. 

 

4.3.6 Controle de Iluminação por Meio da Abertura e Posicionamento de Persianas 

 

Esse tipo de controle é ideal para situações em que o recinto receba uma incidência 

considerável de luz natural, através de grandes janelas ou outras entradas de luz solar. Nessas 

situações, a entrada excessiva de luz natural  em determinadas horas do dia causa desconforto, 

ao mesmo tempo que o bloqueio total da mesma através de cortinas exigirá a utilização de luz 

artificial, gastando-se energia elétrica desnecessariamente. As cortinas comuns tem sido cada 

vez mais substituídas por aquelas do tipo persiana por essas ultimas permitirem a entrada 

parcial da luz do sol e muitas vezes dispensarem o uso de lâmpadas na sala. O seu controle 

automático então, acrescenta um benefício a mais em seu uso: a dispensa da intervenção 
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humana no seu manuseio, de forma que uma iluminação adequada seja proporcionada, sem 

que os ocupantes do recinto tomem conta disso. 

Dentre outras opções, o controle pode ser realizado utilizando-se uma persiana vertical, 

movimentada por um motor de corrente contínua, controlado por um controlador PI, que 

garante um grau tolerável de redução de erro estacionário e boas características de 

estabilidade e amortecimento (TORRICO, 2011 apud BITENCOURT et al., 2012 ). O 

sensoriamento poderia ser feito através de um sensor LDR, junto à entrada de luz natural. 

Para que o sistema seja ainda mais eficiente, pode-se acoplar a ele o controle da iluminação 

artificial, para os momentos em que a iluminação natural não garanta a luminosidade 

estabelecida no setpoit do sistema e inserir sensores de presença para que as lâmpadas sejam 

desligadas quando o ambiente estiver vazio. 

 

4.3.7 Projeto de Detectores de Presença 

 

O uso de detectores de movimento para acionamento dos sistemas de iluminação tem sido 

muito utilizada nas novas construções devido principalmente a comodidade e economia que 

eles geram. Existem áreas, como corredores por exemplo, em que a iluminação pode ser 

dispensada na maior parte do tempo, por causa da ausência de pessoas. 

A detecção de movimento, geralmente baseia-se no princípio de que existe uma variação na 

radiação emitida por corpos a temperaturas diferentes, como por exemplo uma pessoa e uma 

parede. Há então um corpo que será chamado de fundo (parede), pois sempre estará como 

referência, e um que será chamado de alvo (pessoa), pois será o alvo da detecção e gerador do 

contraste.  

A fim de restringir o campo de visão do sensor, deve-se utilizar um sistema de lentes para que 

haja um aumento da sensibilidade do mesmo. Segundo Hausmann (2000): 

"As lentes devem ser escolhidas de forma a permitirem a passagem das 

faixas desejadas do espectro infravermelho, rejeitar as outras e permitir a 

maior cobertura do ambiente. Essa faixa é coberta de maneira excelente por 

lentes de silício, como as utilizadas no encapsulamento dos sensores, no 

entanto, esse material apresenta custos muito elevados. " 

Ainda segundo o mesmo autor, o projeto eletrônico de um detector consiste em determinar a menor 

taxa de variação em termos da movimentação no campo de visão e a maior. A partir daí, pode-se 

determinar um filtro passa baixa de modo a permitir apenas a passagem do sinal quando este 

ocorrer dentro da faixa de variação prevista, a fim de minimizar os falsos alarmes. Após o 
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filtro, deve-se acrescentar um amplificador com ganho elevado, a fim de obter a detecção com 

a menor variação de temperatura possível. Na Fig. 4.34 é apresentado o diagrama em blocos 

do circuito eletrônico para o sensor passivo de infra vermelho:  

FIGURA 4. 4 -  iagrama em blocos do circuito eletr nico para o sensor. 

 

 FONTE: HAUSMAN, 2000. 

Na figura. 4. 5 tem-se a representação completa de um detector de mo imento empregando o 

sensor PIR e na figura 4.     mostrado como acontece a detecção. 

FIGURA 4.35 - Representação resumida do processo de detecção. 

 

 FONTE: HAUSMAN, 2000. 
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FIGURA 4.36 - Representação da ação do sensor. 

 

   FONTE: HAUSMAN, 2000. 

 

4.4 Aplicação na Indústria  

 

Com o objetivo de avaliar uma situação em que a Engenharia de Controle e Automação possa 

proporcionar qualidade de vida para o trabalhador, esta sessão abordará uma aplicação do 

tema numa indústria. Essa abordagem, baseia-se em um projeto de implantação de melhorias 

em uma sala de controle, na petroquímica Braskem America. 

Na maioria das vezes, as condições físicas e climáticas de uma planta no chão de fábrica de 

uma indústria são extremamente desfavoráveis para o homem. Com o intuito de controlar os 

seus processos adequadamente, algumas empresas. instalam salas de controle secundárias em 

localidades mais distantes. Geralmente, estas salas são montadas em containeres e quase 

nunca oferecem conforto ao trabalhador. Nesse tipo de ambiente, um engenheiro de controle e 

automação pode encontrar diversas oportunidades de oferecer qualidade de vida ao 

trabalhador através de seu trabalho. Algumas sugestões são: 
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a) Trazer mais autonomia de controle para dentro dessas salas de controle, através da 

instalação de estações de controle (figura 4.37) e de telas de monitoramento das variáveis de 

processo (figura 4.38) em tempo real. Dessa forma, o operador passará a trabalhar mais tempo 

dentro da sala de controle, onde estará protegido dos possíveis acidentes e do clima externo, 

que pode ser severo, ainda mais pelo fato desses trabalhadores estarem sempre utilizando 

EPI's que aumentam a sensação de calor e dificultam a evaporação do suor. Além disso, os 

operadores ainda realizariam algumas de suas tarefas em um menor tempo, tendo em vista 

que as efetuariam remotamente de dentro da sala, sem ser mais necessário o seu deslocamento 

até um equipamento na planta; 

b) Realização do controle de temperatura, umidade e iluminação, utilizando uma das 

abordagens tratadas nos capítulos anteriores. Desta maneira, se garantiria conforto e 

comodidade do trabalhador, além da eficiência energética do sistema.  

FIGURA 4.37 - Exemplo de estação de controle Experion PKS, Honeywell. 

 

 

             FONTE: Honeywell, 2014 
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FIGURA 4.38 - Tela sinótica de uma planta petroquímica desenvolvida pelo software PI ProcessBook. 

 

 

Durante o trabalho de um engenheiro de controle e automação voltado para esses tipos de 

melhorias é de extrema importância o trabalho em equipe, pois é preciso que ele ouça as 

necessidades do trabalhadores que lidarão diretamente com as novas tecnologias que serão 

implantadas pelo engenheiro. Além disso, também é importante o entendimento de como a 

Engenharia de Controle e Automação pode estar ligada ao homem, pois o objetivo principal 

das melhorias sugeridas, não está relacionado à produtividade, mas sim no conforto do 

trabalhador, e observa-se que cada vez mais esse tem sido o foco dessa engenharia. Ainda que 

ela esteja sempre associada a equipamentos, softwares e controles, e, muitas das vezes, é vista 

como uma grande inimiga do trabalhador ao tornar suas funções obsoletas e desnecessárias, o 

conforto humano tem sido uma das suas mais importantes aplicações e objeto de estudos para 

geração de novas tecnologias. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação da Engenharia de Controle e Automação em QVT parece ser uma relação óbvia, 

mas na realidade, existem pouquíssimas bibliografias que a façam de maneira responsável e 

confiável. Na maioria das vezes, quando essa relação é feita, o objetivo principal é obter um 

ganho em produtividade e consequentemente em lucros, sendo a QVT o foco principal e 

apenas uma pequena sessão é destinada à abordagem da automação. Por isso, foi bastante 

difícil encontrar bibliografias que colocassem o ser humano em foco e pudessem servir como 

referência. Para contornar essa dificuldade, foi preciso fazer uma revisão em bibliografias de 

áreas diversas, como ergonomia, administração, engenharia de produção, teoria do controle, 

automação e instrumentação industrial, automação predial, segurança do trabalho, dentre 

outras, e como pode-se observar, algumas delas não são comumente interligadas. Feito isso, 

foi preciso fazer o link entre essas áreas de maneira que as diferenças existentes entre as áreas 

menos afins pudessem ser amenizadas e que o trabalho pudesse ser visto como integrante de 

uma área única: automação aplicada em QVT; isto é, visto como um trabalho de elaboração 

de um referencial teórico. 

Durante a revisão bibliográfica, foram encontrados muitos trabalhos, principalmente na área 

de organização do trabalho, em que o tema desta monografia era tratado sob uma perspectiva 

inversa. Ao invés de apontar os benefícios advindos da associação entre automação e QVT, 

alguns autores a consideravam maléfica, sendo que, para eles, a automação era a maior 

causadora de desemprego estrutural, referindo-se a ela como "um mal necessário". Eles ainda 

associavam a ela, a ocorrência de acidentes industriais, por causa da monotonia com que as 

tarefas extremamente automatizadas passavam a ser realizadas. Esta questão foi tratada no 

capítulo 3, onde foram apontados alguns cuidados que devem ser tomados com a automação 

indiscriminada. Por esse motivo, mais uma vez a abordagem deste trabalho foi relevante, pois 

ao invés daquele tratamento trivial da Engenharia de Controle e Automação para geração de 

lucros e redução de consumo de energia, ele esteve, acima de tudo, voltado para o conforto 

humano, ainda que QVT acabe influenciando indiretamente na produtividade do trabalhador 

e, por conseguinte, nos lucros de uma empresa. 

Pode-se perceber que a automação tem sido uma grande aliada do homem em diversos 

aspectos e cada vez mais essa concepção deverá estar embutida no profissional de controle e 

automação. É muito gratificante perceber essa mudança que está acontecendo no perfil desse 

tipo de profissional. Se antes um bom conhecimento técnico era o que se procurava 
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prioritariamente em um engenheiro dessa área, hoje é bastante nítido que a técnica ainda é 

muito importante, mas não basta. Mesmo no ambiente industrial, busca-se por aquele 

especialista que saiba lidar com as pessoas, principalmente com os subordinados a ele. É 

muito agregadora a presença de um profissional que  procure exercer a sua função, sempre 

preocupado com a qualidade de vida do seu colega de trabalho, antes de se preocupar com os 

ganhos na produção. Este bom inter-relacionamento é importante não só para a área de 

atuação deste engenheiro, mas também para ele mesmo, pois muitos projetos de 

automatização grandiosos e super modernos acabam por não serem postos em prática, ou são 

postos, mas logo são abandonados, por provocarem desconforto ao empregado que lidará 

diretamente com o sistema automatizado. Dessa forma, uma característica muito importante 

para o gestor de um projeto nesta área, é a sua disposição em entrevistar os trabalhadores que 

serão afetados por aquele projeto e de procurar a melhor maneira de atingir as metas 

estabelecidas para sua execução e ao mesmo tempo não prejudicar os trabalhadores. 

Foi também muito positivo o desenvolvimento do trabalho adotando-se uma modelagem de 

controle SISO. A partir dessa perspectiva, pode-se concluir que é fundamental que se analise 

metodologias mais simples, antes de se optar pela mais óbvia e muitas vezes mais complexa. 

Mesmo se tratando de um sistema de múltiplas variáveis, a exploração do assunto como um 

sistema descentralizado de controle SISO possibilitou uma simplificação substancial do 

problema, e que, segundo a bibliografia consultada e também a experiência de mestres e 

doutores na área, gera resultados muito satisfatórios. 

As recomendações para trabalhos futuros é, em primeiro lugar, a realização de um protótipo 

em que os conceitos examinados aqui pudessem ser avaliados na prática. Após o 

desenvolvimento do protótipo, o sistema de controle desenvolvido poderia ser aplicado a um 

ambiente de trabalho real e a sua influência na produtividade e bem estar dos trabalhadores, 

poderia ser estudada mais a fundo, a fim de se avaliar os benefícios gerados. 

Outra recomendação seria a análise de outras variáveis controláveis que influenciam no 

conforto humano no ambiente de trabalho, mas que são geralmente controladas 

estocasticamente e de forma muito específica para um determinado ambiente, como acústica e 

ventilação, por exemplo. 
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