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“Ai de mim que vou perecendo; porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio 

de um povo de impuros lábios; os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 

Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do 

altar com uma tenaz; 

E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua 

iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. 

Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? 

Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim." 

Isaías 6:5-8 



 
 

 
 

RESUMO 

Quando se pensa em projetos residenciais, prediais e industriais inteligentes, visando à 

preservação e o aproveitamento de todos os aspectos ambientais da geografia local até a 

utilização de recursos modernos para a atuação nos sistemas, o uso da automação é 

indispensável para tornar estes projetos eficientes. Um dos problemas presentes em quase 

todo o Brasil, por pertencer a uma região tropical do planeta, é a dificuldade em manter o 

conforto térmico dos usuários, nos ambientes construídos. Além disso, tem-se o fato da 

industrialização e urbanização contribuírem ainda mais para o aquecimento das cidades. Os 

investimentos para a melhoria do conforto térmico é essencial, pois ele influencia na 

qualidade de vida do cidadão e também no rendimento de seu trabalho. Pensando nisso, neste 

trabalho apresenta-se uma proposta de controle da temperatura e umidade relativa do ar, a 

partir do fluxo de ar através das aberturas existentes na envoltória do ambiente. Esse controle 

serve como alternativa para a diminuição total ou parcial do uso de recursos que exigem altos 

gastos de energia como condicionador de ar, exaustores e ventiladores. Desenvolve-se um 

controlador fuzzy para comandar, com o auxilio de um motor de corrente contínua, a abertura 

e o fechamento de janelas para manter a umidade e temperatura em condições favoráveis ao 

ser humano. Como entrada foi usado um sensor digital de temperatura e umidade do modelo 

DHT22, que tem seus pacotes de dados recebidos pela plataforma Arduino. A plataforma 

envia os dados recebidos do sensor para o software LabVIEW, e é nele que é feito o 

controlador fuzzy. Como resultado final, percebe-se que há eficácia no controle do sistema 

proposto, uma vez que o ambiente foi projetado de acordo com as normas de tamanho e 

localização das entradas e saídas de ar. 

 

Palavras chave: controlador fuzzy, lógica nebulosa, lógica difusa, conforto térmico, 

temperatura, umidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homem busca proteção contra temperaturas e sensações térmicas adversas desde os tempos 

mais primitivos. Nesses tempos, os primeiros avanços foram o uso de pele de animais e fogo, 

viviam em cavernas, que os protegiam do frio e de predadores. Esses avanços permitiram que 

os seres humanos habitassem praticamente todos os lugares da terra, e suas habitações 

variavam de acordo com as condições naturais do ambiente (OLGYAY, 1998). 

Em países tropicais como o Brasil, há preocupação maior com o clima devido as variações de 

temperatura e umidade. Essa necessidade da intervenção humana para controlar o clima é por 

diversos fatores, como o conforto térmico, acústico e luminoso visando a saúde e o bem-estar. 

Na maioria das vezes, em relação ao conforto térmico, isso agrega altos investimentos, na 

instalação de condicionador de ar e exaustores, nas residências, prédios e indústrias. Além do 

investimento para a aquisição destes equipamentos, há um aumento significativo nos gastos 

com energia elétrica.                    

Os estudos mostram que o desconforto causado por calor ou frio, reduz o desempenho 

humano. As atividades intelectuais, manuais e perceptivas, geralmente apresentam um melhor 

rendimento quando realizadas em condições de conforto (LAMBERTS; XAVIER, 2002). 

Segundo Frota e Schiffer (2001), o homem tem melhores condições de vida e de saúde 

quando seu organismo pode funcionar sem ser submetido à qualquer condição de fadiga ou 

estresse. Um dos objetivos da arquitetura é oferecer condições térmicas compatíveis ao 

conforto térmico humano no interior das edificações, sejam quais forem as condições 

climáticas externas. Por outro lado, a intervenção humana, expressa no ato de construir seus 

espaços internos e externos, altera as condições climáticas locais, das quais, por sua vez, 

também depende a resposta térmica da edificação.  

As principais variáveis climáticas de conforto térmico são temperatura, umidade e velocidade 

do ar e radiação solar incidente. Estas variáveis guardam estreitas relações com regime de 

chuvas, vegetação, permeabilidade do solo, águas superficiais e subterrâneas, topografia, entre 

outras características locais que podem ser alteradas pela presença humana (FROTA; 

SCHIFFER, 2001).  

Com a motivação de se controlar a temperatura, umidade, ventilação de um ambiente, surgiu 

mais um desafio: fazer isso sem agregar tantos custos. A diminuição dos custos não deve ser 
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vista apenas como mera atitude visando economia, mas também na preservação do meio 

ambiente, pois o ser humano se desenvolveu tanto que suas ações alteram o meio em que se 

vive de maneira impactante.  

Utilizar um sistema de controle que dispense o uso de aquecedor ou condicionador de ar, por 

exemplo, contribui muito com a redução do consumo de energia elétrica e poluição. Para isso, 

é de grande importância utilizar o que se tem disponível, neste caso, o deslocamento das 

massas de ar. A circulação do ar está presente e disponível, por isso deve ser utilizada de 

maneira inteligente para obter um resultado favorável ao homem.   

Desse modo, a ideia de propor um modelo matemático para um fenômeno natural pode ser 

muito complexa e pouco efetiva. Por outro lado, o controle pode ser feito de modo que não 

exija um modelo matemático, mas que utilize experiência adquirida com o decorrer dos fatos. 

Simões e Shaw (1999) utilizam a inteligência artificial para simular um operador experiente 

capaz de tomar decisões que influenciem nas variáveis de entrada e obtenham uma saída 

desejada, que seja eficiente no controle do comportamento do ambiente.  

Nessas condições, a utilização de métodos de controle inteligente vem aumentando, pois 

apresentam bons resultados em situações de sistemas não lineares. A incorporação de uma 

heurística que identifique o problema torna capaz de fazer o controle. 

 

1.1 Descrição do trabalho 

O trabalho consiste em controlar a temperatura e a umidade de um ambiente, caracterizado 

nesse trabalho por uma célula de madeira. A célula de madeira contém duas entradas de ar, 

simulando janelas, que podem ser fechadas completamente, podem ser abertas completamente 

ou parcialmente. Como atuadores tem-se um ventilador localizado externo a célula, uma 

lâmpada, com função de aquecer, e um umidificador de ar. O objetivo principal é construir 

um controlador fuzzy capaz de manter a temperatura e umidade do ambiente conforme o valor 

preestabelecido. 

Para a aquisição de dados utiliza-se um sensor de temperatura e umidade que tem os dados 

processados por um microcontrolador e enviados para um computador. Neste computador, os 

dados são recebidos e enviados para o controlador a fim de realizar o controle da temperatura 

e umidade. Conforme a decisão que o controlador optar, os atuadores serão acionados ou não. 
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1.2 Objetivo 

Implementar um sistema de controle utilizando a lógica fuzzy para controlar a temperatura e 

umidade no interior de um ambiente, por meio da abertura e fechamento de janelas. 

 

1.3 Metodologia 

O trabalho se inicia com a revisão de conforto térmico, lógica fuzzy, controlador fuzzy, 

microcontroladores, sistema de aquisição de dados, desenvolvimento de softwares. 

São utilizados um sensor de temperatura e umidade, um Arduino Uno, dois motores de 

corrente continua de 12 volts, uma ponte H, um ventilador, uma lâmpada incandescente, um 

umidificador de ar. A aquisição de dados e o controlador fuzzy são projetados no software 

LabView, que é um software completo e permite desde a aquisição de dados, a construção de 

um controlador fuzzy até a implementação de um Sistema Supervisório.  

O LabView recebe a leitura do sensor, envia para o controlador fuzzy, que retorna uma 

resposta de 0 a 1 (representado de 0% a 100%). Este sinal é tratado e enviado para o circuito 

responsável pelo acionamento do motor de corrente contínua que atua na abertura das janelas. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho foi dividido em 6 capítulos. No capítulo 1 apresenta-se uma breve introdução ao 

tema, o objetivo e a metodologia adotada para a realização do trabalho.  

No capítulo 2 estudam-se as características de um controlador fuzzy e compara com outros 

controladores. Está incluída toda a parte conceitual de lógica fuzzy utilizada na construção do 

controlador proposto.  

No capítulo 3 apresentam-se os materiais e os métodos que foram utilizados neste trabalho, 

desde as entradas que são os sensores até as saídas que são os atuadores.  

No capítulo 4 é apresentado como foi projetado o sistema de controle proposto.  

No capítulo 5 apresentam-se os resultados obtidos.  

No capítulo 6 é feita a conclusão com base na análise de todos os pontos desenvolvidos neste 

trabalho. 
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No final são apresentadas as referências utilizadas para a elaboração deste trabalho. 
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2. CONTROLADOR FUZZY 

 

A forma com que uma máquina soluciona os problemas é utilizando dados precisos, como 

dados binários. Já os seres humanos possuem diversos tipos de inteligência, não apenas a de 

raciocínio lógico. O homem é capaz de raciocinar de forma imprecisa, incerta ou nebulosa. 

Simões e Shaw (1999), descreve o termo em inglês “Fuzzy”, como algo vago, indefinido, 

incerto, confuso. Os termos utilizados na área de inteligência artificial são nebuloso ou difuso. 

A lógica Fuzzy trata de um raciocínio que busca classificar em números uma determinada 

realidade ou situação, que trabalha com muitas variáveis incertas e incompletas, a fim de 

facilitar o trabalho ou manipulação dos computadores. 

A lógica fuzzy tem a capacidade de transformar expressões verbais, como “baixo”, “alto”, 

utilizados no cotidiano, em valores numéricos. Dessa forma, é possível aplicar de forma 

prática a experiência de operadores humanos, especialistas ou não, em processos que podem 

controlar simples processos até plantas industriais. Assim um controlador fuzzy pode ser bem 

empregado a resolver problemas complexos de forma automatizada. 

Por possuir características como flexibilidade e robustez, a lógica fuzzy foi muito bem aceita 

para ser empregada em controladores. A principal característica da lógica fuzzy é que ela não 

necessita de uma modelagem matemática exata. Propor um modelo matemático que controle a 

massa de ar que atuará no sistema, por ser de características da natureza, pode ser pouco 

efetivo e muito complexo. O que de fato foi realizado, foi o controle da quantidade de massa 

de ar que será permitida entrar no sistema, esta nova massa de ar é responsável por reduzir a 

umidade e a temperatura da célula. A lógica fuzzy inserida no sistema, atua como uma 

heurística que toma decisões mais razoáveis a situação. Resumindo, o controlador atua no 

sistema como se fosse um homem, baseado em experiências anteriores e até conhecimento 

especialista, o controlador fuzzy tomará a decisão que for adequada. 

 

2.1 Comparação entre fuzzy e a modelagem matemática 

Em síntese, para se fazer a modelagem matemática se procede da seguinte forma: deve-se 

considerar, na maior parte do tempo, que o sistema é linear e invariante no tempo. Utilizando 

estes dois artifícios, desenvolveram-se técnicas poderosas para se modelar um sistema em 
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uma equação diferencial, que por consequência, pode ser resolvido por cálculos 

computacionais.  

Apesar destas técnicas descritas terem contribuído muito para a modelagem e controle de um 

processo, ainda existem um enorme universo de sistemas que não é atendido. Grande parte 

dos sistemas é não linear e para esses, não há uma teoria concreta que traga uma resolução 

para a maioria desses sistemas. Nesse contexto, o responsável em controlar um processo 

industrial tem muita dificuldade em apresentar bons resultados na execução do projeto. 

Os controladores inteligentes, especificamente fuzzy, são baseados em experiência de 

operadores humanos especialistas em determinado processo industrial. Dessa forma, a não 

inclusão de um modelo matemático permite realizar treinamentos com maior simplicidade, 

consequentemente, mais barato e mais rápido. Por isso a utilização de um controlador fuzzy 

possui um ponto relevante ao seu favor, que é a diminuição de custo a curto e longo prazo.  

Na figura 2.1 é demonstrado em diagrama o controle de uma planta, controlada por operador 

humano. Ele identifica o modelo do sistema e atua de forma que o sistema obedeça da melhor 

forma possível. Dessa forma, tem-se um modelo lógico que funciona de acordo com o 

raciocínio de um operador. 

 

Figura 2.1- Identificação do comportamento do operador de controle.  

FONTE: SIMÕES; SHAW, 2007. 

 

Entretanto, segundo Simões e Shaw (2007), a substituição total de controladores 

convencionais por controladores fuzzy não faz sentido, pois deve-se considerar diversos 



19 
 

 
 

fatores para selecionar um controlador. Mesmo que a maioria dos processos industriais não 

sejam completamente lineares, há casos em que o processo opere em um ponto fixo, de 

maneira que as variações, que não sejam tão abruptas, sejam lineares. Também existem casos 

que a não linearidade entre a entrada e a saída seja uma função suave conhecida e sem 

descontinuidades. Nesses casos a utilização de um controlador PID, que tem a maior 

representação entre os controladores, é uma solução ótima e de bom custo-benefício. 

 

2.2 Lógica Fuzzy 

A ciência lógica foi fundada por Aristóteles (384-322 a.C.), desenvolvendo-se a lógica  

clássica que é caracterizada por dois princípios: a lógica da não contradição, ela afirma  que 

uma proposição verdadeira não pode ser falsa e uma proposição falsa não pode ser verdadeira. 

Nenhuma proposição, portanto, pode ser os dois ao mesmo tempo.  E a lei do terceiro 

excluído (tertium non datur) em latim, uma proposição só pode ser verdadeira se não for falsa 

e só pode ser falsa se não for verdadeira, porque o terceiro valor é excluído (CAMPOS 

FILHO, 2004). 

George Boole, em 1847 atribuiu valores numéricos para as afirmações verdadeiras ou falsas, 

deu o valor um, para as afirmações verdadeiras e zero, para as afirmações falsas. Essa teoria 

ficou conhecida como álgebra booleana, que foi incisiva no desenvolvimento da computação. 

Em 1903, Bartrand Russel relatou que alguns problemas não se resolviam aplicando a lógica 

booleana, e esse episódio ficou conhecido como “paradoxo de Russel”. No meados dos anos 

30 do século seguinte, Jan Lukasiewicz desenvolveu a lógica multivalente, e esse seria o 

primeiro relato concreto de uma tentativa de apresentar de outra visão além da lógica 

Aristotélica. Foi apresentada a lei da contradição, em que uma determinada afirmação pode 

ser verdadeira ou não, ao mesmo tempo. Isso se torna possível desde que não apresente 

apenas dois níveis, verdadeiro e falso, mas sim um grau de verdade, existindo assim vários 

níveis (CAMPOS FILHO, 2004).  

Finalmente, chega-se ao ano de 1965, quando foi publicado o trabalho de Conjuntos Fuzzy, 

por Lotfi Zadeh, baseando-se na lógica multinível, Figura 2.2. Com este trabalho foi possível 

mostrar de forma matemática o tratamento dos aspectos imprecisos e ambíguos apresentados 

na lei da contradição.  
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(MIT) quando em 1946 obtêm o título de mestre em engenharia elétrica, e nessa mesma época 

seus pais se mudam do Irã para Nova Iorque, consequentemente ele sai do MIT e vai morar 

em Nova Iorque para ficar com seus pais. Lá ele se inscreve na Universidade de Columbia e 

em 1951 ele consegue seu PhD em engenharia elétrica. Em 1959 ele foi para Universidade da 

Califórnia Berkeley, onde em 1963 ele se torna chefe do departamento de engenharia elétrica. 

Antes de lançar seus trabalhos relacionados à lógica fuzzy, segundo Kosko (1994), Zadeh diz 

que criou interesse sobre a lógica multinível em 1950 aproximadamente quando ainda estava 

na Universidade de Columbia. Em torno de 1956 quando foi convidado a comparecer ao 

Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Zadeh encontrou Stephen Kleene que liderava 

sobre os estudos sobre a lógica multinível nos Estados Unidos. Junto com Kleene, Zadeh 

aprendeu a lógica formal e a matemática da lógica multinível. Baseado na lógica multinível 

juntamente com os trabalhos publicados até então, em 1965 publicou um trabalho sobre 

Conjuntos fuzzy. Com base na Teoria dos Conjuntos Fuzzy em 1973, Zadeh apresenta sua 

teoria da Lógica Fuzzy (KOSKO, 1994). 

 

 

Figura 2.2- Diferença entre lógica clássica e lógica fuzzy.  

Fonte: Kohagura, 2007. 
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2.3 Operações com os conjuntos fuzzy 

A definição de um conjunto fuzzy depende da sua função de pertinência μ: [0,1]. Cada 

elemento x do conjunto fuzzy A tem um grau μA(x) de pertinência. Um determinado elemento 

pode pertencer a mais de um conjunto fuzzy, com diferentes graus de pertinência. Desta forma, 

tem-se que: 

μA(x) = 1   x é completamente compatível com A;  

μA(x) = 0   x é completamente incompatível com A;      (2.1) 

0 < μA(x) < 1   x é parcialmente compatível com A, com grau μA(x). 

 

2.3.1 Interseção dos conjuntos fuzzy 

A interseção de dois conjuntos resultará em um conjunto fuzzy cuja sua pertinência será a 

mínima da pertinência dos conjuntos em questão. Isto é, ela define a região em comum entre 

os conjuntos. Pode-se descrever como I = A   B ou I = A ou B, representada pela equação 

(2.2). 

         (           )                     (2.2) 

 

2.3.2  União dos conjuntos fuzzy 

A união de dois conjuntos resultará em um conjunto fuzzy cuja sua pertinência será máxima das 

pertinências dos conjuntos. Isto é o conjunto resultante irá abranger os pontos máximos dos dois 

conjuntos unidos. Pode-se descrever como U = A U B ou U = A ou B, representada pela 

equação (2.3). 

         (           )                     (2.3) 

 

2.3.3 Complemento de um conjunto fuzzy 

A operação complemento é utilizada para definir a função de pertinência oposta de um 

subconjunto, ou seja, o complemento do subconjunto A, representada pela equação (2.4). 

                      (2.4) 
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2.3.4 Produto Algébrico 

O valor da pertinência de um dado x será a multiplicação das pertinências dos conjuntos em 

questão. É utilizado na interseção fuzzy e, representada pela equação (2.5). 

                             (2.5) 

 

 

2.3.5 Soma Algébrica 

O valor da pertinência de um dado x, será a soma das pertinências e a subtração de seu 

produto dos conjuntos em questão. É utilizado na união fuzzy e, representada pela equação 

2.6. 

 

                                       (2.6) 

 

2.4 Composição fuzzy. 

Antes de abordar o tema inferência fuzzy, é importante ressaltar alguns conceitos da 

composição fuzzy, pois ela é essencial para realização da inferência. Com a composição é 

possível estabelecer novas relações a partir de outras e, dessa forma a ferramenta fuzzy ganha 

mais poder de resolução. Algumas composições que merecem destaque. São apresentadas a 

seguir. 

 

2.4.1 Composição Max-min 

Esta composição irá usar o máximo e, usa-se o símbolo ‘v’ e o mínimo, usa-se o símbolo‘^’. 

Supondo a existência de duas relações fuzzy R1(x,y) e R2(y,z), deseja-se encontrar a R3(x,z). 

A composição de R1 com R2 são representadas por R1ºR2, pela equação (2.7): 

μR1ºR2(x,z) = V𝑦 [μR1(x,y) ^μR2(y,z) ]       (2.7) 
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Assemelha-se ao processo de multiplicação de duas matrizes R1 e R2, a linha de R1 se 

encontra com a coluna de R2, comparam-se os termos e o de valor mínimo é adotado, após a 

comparação entre todos os termos da linha de R1 com a coluna de R2, faz-se a opção pelo 

máximo de cada comparação. Exemplo:  

   [
    
      

]      [
      
    

]        (2.8) 

R1ºR2 = [
    
      

]º [
      
    

]        (2.9) 

Com a primeira de linha de R1 com a primeira coluna de R2 tem-se a seguinte cálculo: 

[1 0,2] º [
   
   

] = [1 ^ 0,3] v [0,2 ^ 0,1] =  0,3 v 0,1 = 0,3               (2.10) 

Assim, tem-se que, 

R1ºR2 = [
      
      

]                    (2.11) 

 

2.4.2 Composição Max-Produto 

Desta vez o processo de composição utilizará o máximo e a multiplicação, de acordo com a 

equação 2.12: 

μR1 R2(x, z) = V𝑦 [μ R1(x, y) μR2( y,z) ]                 (2.12) 

Utilizando-se de R1 e R2 assim como ocorreu no exemplo de composição de Max-min, tem-

se que:  

R1 R2 = [
    
      

]  [
      
    

]                  (2.13) 

Com a primeira de linha de R1 com a primeira coluna de R2 tem-se a seguinte cálculo: 

[1 0,2]  [
   
   

] = [1  0,3] v [0,2   0,1] =  0,3 v 0,01 = 0,3                (2.14) 

Assim, tem-se que, 

R1 R2 = [
    
        

]                    (2.15) 
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2.4.3 Composição Max-média 

A composição Max-média é semelhante à composição Max-produto, e ao invés de utilizar a 

função produto, ela utiliza a soma. Entretanto, o grau de pertinência pode alcançar valor maior 

que um, por isso é dividido por dois. Assim temos a equação 2.16: 

μR1<+>R2(x, z) = V𝑦 [
 

 
μ R1(x, y)+μR2( y, z) ]                (2.16) 

Utilizando-se de R1 e R2 assim como ocorreu no exemplo de composição de Max-min, tem-

se que:  

R1<+>R2 = [
    
      

]    [
      
    

]                 (2.17) 

Com a primeira de linha de R1 com a primeira coluna de R2 tem-se a seguinte cálculo: 

R1<+>R2  = 
 

 
([1   0.3] v [0.2  0.1]) =  

 

 
 (1.3 v 0.3) = 0.65               (2.18) 

Assim, tem-se que, 

R1<+>R2 = [
       
       

]                   (2.19) 

 

2.5 Funções de Pertinência 

As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do conceito que se deseja 

representar e do contexto em que serão utilizadas.  

Segundo Zimmerman (1991 apud KOHAGURA, 2007) cada conjunto fuzzy é caracterizado 

pela sua função de pertinência, geralmente representados por μ(x). É por meio delas que será 

estabelecido o quanto um determinado elemento pertence ao conjunto.  

Nos estudos de Tsoukalas (1997 apud KOHAGURA, 2007), de acordo com sua aplicação ou 

a maneira de representar em um determinado contexto existem diferentes tipos de funções de 

pertinência. A função de pertinência que irá representar um conjunto de números fuzzy deve 

respeitar algumas condições. A função terá que ser normal e convexa, um conjunto fuzzy dito 

como normal é quando sua função de pertinência permite classificar um determinado dado em 

pertencer totalmente ao conjunto. O conjunto fuzzy é convexo quando sua função de 
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pertinência não tenha mais o “crescimento e decrescimento” dos valores resultantes ao longo 

do universo dado. 

No caso de conjuntos com a mesma abrangência, mas com funções de pertinência de 

diferentes formas, a forma dos conjuntos dos antecedentes de cada regra afeta no consequente 

(ou saída) de cada regra, e no resultado final. 

 

2.5.1 Função de Pertinência Triangular 

A função que determina o grau de pertinência de um valor dentro de um conjunto suporte de 

função de pertinência triangular depende de: x que é o valor da variável, a que é o valor mínimo 

do conjunto suporte em que a variável tem pertinência, b que é o vértice do conjunto suporte em 

que a variável possui pertinência, c que é o valor máximo do conjunto suporte em que a variável 

tem pertinência conforme mostrado na Figura 2.2. A função de pertinência triangular obedece a 

equação 2.20. 

 

      

{
 
 

 
 

       
   

   
       

   

   
          

        

                   (2.20) 

 

Figura 2.3 - Função de pertinência triangular.  

Fonte: ALMEIDA, 2006. 
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2.5.2 Função de Pertinência Trapezoidal 

A função que determina o grau de pertinência de um valor dentro de um conjunto suporte de 

função de pertinência trapezoidal depende de: x que é o valor da variável, a que é o valor 

mínimo do conjunto suporte em que a variável tem pertinência, b que é o primeiro vértice do 

conjunto suporte em que a variável possui pertinência, c que é o segundo vértice do conjunto 

suporte em que a variável possui pertinência, d que é o valor máximo do conjunto suporte em 

que a variável tem pertinência conforme mostrado na Figura 2.3. 

 

      

{
 
 

 
 

       
   

   
       

                   
   

   
          

        

                  (2.21) 

 

 

Figura 2.4 - Gráfico da função de pertinência trapezoidal. 

 

2.5.3 Função de Pertinência Gaussiana 

A função que determina o grau de pertinência de um valor dentro de um conjunto suporte de 

função de pertinência gaussiana depende de: x que é o valor da variável, m que é a média dos 

valores, s que é o desvio padrão. Onde s e m devem ser definidos para cada uma das funções 

de pertinência gaussianas conforme mostrado na Figura 2.4. 
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μA(x) ={
                           

  
      

   

                 (2.22) 

 

 

Figura 2.5 - Gráfico da função de pertinência gaussiana. 

 

2.6 Sistema fuzzy 

O sistema fuzzy é composto, basicamente, por três etapas que são: fuzzificação, inferência e 

defuzzificação, Figura 2.6. Este sistema de controle de três etapas principais permite a 

resolução de diversos problemas que ocorrem no cotidiano de um sistema de controle.  

Almeida (2006) diz: “A operação das atividades humanas requer uma aproximação de dados e 

informações sensoriais por meio de termos vagos ou imprecisos. O cérebro humano codifica 

tais imprecisões naturais por meio de conjuntos e números fuzzy. Uma pessoa que esteja numa 

função de operador de processos não precisa de um valor exato e definido para uma variável, 

como, por exemplo, velocidade. Tal operador consegue classificar a informação de velocidade 

em conjuntos, tipo Baixa, Média, e Alta, ou seja, essas informações foram fuzzificadas . Após 

essas informações serem processadas elas irão gerar uma saída fuzzy que terá que ser 

convertida de modo a atender o processo, ou seja, estas devem ser defuzzificadas.” 
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Figura 2.6 – Sistema de inferência fuzzy.  

Fonte: SILVA, 2007. 

 

2.6.1 Fuzzificação 

A etapa inicial é a fuzzificação, e ela possui a função de transformar um dado numérico em 

um termo de linguagem natural. No dia-a-dia a fuzzificação ocorre naturalmente como, por 

exemplo, quando em um dia qualquer alguém diz que está fazendo muito calor quando o 

termômetro marca mais que 33°C, ou quando alguém diz que está fazendo muito frio quando 

o termômetro marca menos que 10°C. Então, para uma máquina transformar um determinado 

dado numérico em uma linguagem, são utilizadas as funções de pertinência para verificar o 

quanto esse dado pertence a uma determinada classificação, que é chamado de conjunto fuzzy. 

A forma padrão de construir um sistema controlado é receber os valores discretos (não-fuzzy) 

das variáveis de entrada geralmente são provenientes de sensores das grandezas físicas ou de 

dispositivos de entrada computadorizados. Então, utiliza-se uma interface de fuzzificação que 

usa funções de pertinência contidas a base de conhecimento, convertendo os sinais de entrada 

em um intervalo [0,1] que pode estar associado a rótulos linguísticos (Almeida, 2006). 
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Figura 2.7- Conjuntos nebulosos de Temperatura 'baixa', 'média' e alta.  

Fonte: adaptados de Harris (1999). 

 

2.6.2 Inferência  

A inferência é a etapa importante do sistema fuzzy, pois é por meio dela que ocorre a tomada 

de decisão. Durante a fuzzificação, são determinados os graus de pertinência de cada 

conjunto, chamados de conjuntos fuzzy, com os dados resultantes são realizadas pelas regras 

do tipo ‘Se-Então’. A sentença do tipo SE, é a premissa, ou seja, é a sentença antecedente que, 

quando satisfeita, mesmo parcialmente, determina o processamento do consequente. O 

consequente, sentença do tipo ENTÃO, é o conjunto de ações geradas pelas regras ativadas.  

Também é permitido definir inferência fuzzy como um processo que gera as saídas do sistema, 

avaliando os níveis de compatibilidade das entradas com os antecedentes das regras, ativando 

os consequentes. Desta forma, tem-se um conjunto fuzzy transformada em um número real 

(AGUIAR; OLIVEIRA JUNIOR; CALDEIRA, 2007). 

Um controlador fuzzy só terá um bom desempenho se as regras que definem a estratégia de 

controle forem consistentes. 

Para exemplificar o funcionamento da inferência, utilizam-se os valores determinados de uma 

suposta fuzzificação que resultou no seguinte conjunto de regras do tipo se-então: 

 Se ‘Temperatura’ é ‘Alta’ e ‘Umidade’ é ‘Alta’ então ‘Janela’ = ‘Abre_toda’;  

 Se ‘Temperatura’ é ‘média’ e ‘Umidade’ é ‘média’ então ‘Janela’ = ‘Abre_medio’;  

 Se ‘Temperatura’ é ‘baixa’ e ‘Umidade’ é ‘baixa’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;  
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Os operadores de implicação são utilizados para modelar as regras de inferência. Existem 

múltiplos tipos de operadores de implicação como o aritmético, booleano, drástico entre 

outros. Na tabela 2.1 mostra-se as principais operações de implicação. 

 

 

Tabela 2.1 - Operações de implicação. 

 

 
Fonte: TSOUKALAS, 1997. 

 

2.6.3  Defuzzificação 

É o contrário da fuzzificação, e ao invés de transformar um dado quantitativo em um termo 

nebuloso, ele transforma o dado nebuloso (conjunto fuzzy) em dado quantitativo, em geral, um 

número real. A defuzzificação tem um impacto significante no desempenho no controlador 

fuzzy. Por isso, existem diversos métodos para a defuzzificação, e escolher o método que 

melhor se adequar ao problema é essencial para se ter sucesso na projeção de um controlador 

fuzzy. Serão apresentados três dos diversos métodos de defuzzificação existentes mais 

difundidos até hoje. 
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2.6.3.1 Método do Centróide 

O método do centróide utiliza a soma ou integral dos valores de pertinência. Estes são 

multiplicados pelos valores das variáveis, após isso, divide-se esse valor final pela área total 

do conjunto fuzzy a ser defuzzificado. É um dos métodos mais utilizados na defuzzificação. 

Este método encontra o centro geométrico dos valores de saída fuzzy. pela equação (2.23): 

   
∑           

     

∑        
     

        (2.23) 

 

2.6.3.2 Método Centro das Somas 

É uma variação do método centroide. É um método caracterizado por conta trechos de 

intersecção mais de uma vez, diferente do método centroide que conta apenas uma vez, dado 

pela equação (2.24): 

   
∑    ∑      

 
   

 
      

∑ ∑         
 
   

 
   

        (2.24) 

 

2.6.3.3 Método da Média dos Máximos 

O método da média dos máximos utiliza a média dos valores máximos de pertinência do 

conjunto a ser defuzzificado. É o método que busca retornar o ponto que possui o maior grau 

de pertinência, porém no universo existe mais de um ponto com grau de pertinência máxima. 

Ao invés de pegar um ponto aleatório realiza-se uma média entre eles, equação (2.25): 

   ∑
  

 
 
            (2.25) 

  

2.7 Aplicações da lógica fuzzy  

Resumindo o funcionamento do sistema fuzzy, têm-se as etapas: 

 Fuzzificação das entradas e definição das saídas; 

 Elaboração das regras fuzzy; 

 Cálculo dos antecedentes cujos conectivos podem ser, por exemplo, “and” ou “or”; 
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 Cálculo das implicações de cada uma das regras cujos operadores podem ser, por 

exemplo, “mínimo” ou “produto”; 

 Agregação dos consequentes cujos operadores podem ser, por exemplo, “máximo” ou 

“soma limitada”; 

 Defuzzificação da saída usando, por exemplo, o centroide ou a média dos máximos 

(AGUIAR; OLIVEIRA JUNIOR; CALDEIRA, 2007). 

 

A lógica fuzzy foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas o país que começou utilizar esta 

tecnologia de forma massiva foi o Japão a partir dos anos 80. Na tabela 2.2 apresenta-se uma  

lista de produtos do Japão e da Coréia do Sul de 1992. 

Foi desenvolvido uma tecnologia para atuar em automação industrial utilizando lógica fuzzy. 

Este software tem como objetivo aumentar a eficiência de linhas de produção em grandes 

indústrias. Foi produzido um software que coleta informações muito simples de um processo 

industrial - classificadas em três níveis: mínimo, médio e máximo - e gera instantaneamente 

todas as correlações entre essas variáveis. Leaf é o software que aumenta a estabilidade, 

diminui os custos e melhora a produtividade de processos automatizados (INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA, 2013). 

Alguns pesquisadores desenvolveram uma metodologia que permite identificar produtos que 

possuam a maior chance de alcançar sucesso no mercado. A técnica baseia-se na lógica fuzzy 

e foi aplicada em uma empresa de roupas que obteve sucesso de vendas. Foi feita uma 

pesquisa com consumidores e esta foi aplicada ao algoritmo fuzzy desenvolvido por Fábio. 

Desta forma, foi possível selecionar um produto que gerou mais atração pelo público, 

considerando também a faixa de preço. A atratividade de um produto de uma coleção é 

medida por meio de um índice que varia entre 0 e 1, com 4.032 diferentes pontos. Obtendo o 

resultado, toma-se a decisão de investir ou não em certo produto (INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA, 2013). 
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Tabela 2.2 – Aplicações da logica fuzzy. 

Produto  Companhia Função da lógica fuzzy 

Ar condicionados  Hitachi; 

Matsushita; 

Mitsubishi; 

Sharp 

Previne a grande variação de 

temperatura ao ser regulada e consome 

menos energia  

Freios Anti-trava  Nissan Controle dos freios em casos de 

perigo, baseado na velocidade e da 

aceleração do carro e da roda.  

Motor de carro  NOK/ 

Nissan 

Controle da injeção do combustível e 

da ignição, através do controle de 

quantidade de oxigênio, resfriamento 

da água, RPM, volume do 

combustível, ângulo da manivela 

ruído, pressão dos tubos. 

Transmissão do carro Honda; 

Nissan; 

Subaru  

 Muda de marcha de acordo com a 

aceleração do motor, estilo de dirigir, 

e condições da rua. 

Misturador de produtos químicos  Fuji Eletric Misturas químicas baseadas nas 

condições da plantas  

Máquina copiadora  Canon Ajusta a voltagem do tambor de 

acordo com a densidade da imagem, 

temperatura e umidade.  

Controle de navegação  Isuzu; 

Nissan; 

Mitsubichi 

 Baseado na velocidade e aceleração 

do carro é ajustado o controle da 

velocidade. 

Fonte: KOSKO, 1994. 

 

O pesquisador Lifford McLauchlan, da Universidade Texas, nos Estados Unidos, realizou 

com sucesso experimentos que demonstraram que a lógica difusa pode ser empregada em um 

futuro sistema que permita que grandes aviões, como o Boeing 747, realizem pousos 

automatizados. O mais impressionante é que ele se baseou nos estudos utilizando a lógica 
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difusa para controle de processos industriais químicos. Com o título de Investigações 

experimentais em lógica difusa para controle de processos, que foi realizado pelos 

professores Ana Maria Frattini Fileti, Flávio Vasconcelos da Silva e João Alexandre Ferreira 

da Rocha Pereira da Unicamp (INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2010). 

Outras aplicações importantes podem ser ressaltadas como a de W. J. Parkinson and K.H. 

Duerre, que projetaram um sistema fuzzy capaz de determinar a melhor técnica para a 

recuperação de óleo do chão de forma otimizada. Já Shigeru Kageyama e colegas, 

desenvolveram um método fuzzy experimental que otimiza o tempo e a quantidade de insulina 

que o paciente diabético irá receber através da bomba de insulina. Hiroyuki Okada 

desenvolveu um sistema fuzzy que permite a classificação de título para investimento, 

verificando se o mesmo é seguro ou não. Ao mesmo tempo o sistema utiliza redes neurais 

para a adaptação das funções de pertinências (KOHAGURA, 2007). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo apresenta-se os materiais utilizados para a execução deste trabalho, deixando 

explícitas as informações técnicas destes materiais.  

Para o funcionamento do controle de temperatura e umidade, é necessário que a entrada, o 

sensor DHT22, receba os dados e envie para o controlador. O responsável por receber os 

dados do sensor é a plataforma Arduino. Após isto, envia-se os dados para o software 

LabView e, é neste que está projetado o controlador fuzzy. Depois de o controlador receber os 

dados e tomar a decisão, ele envia sinais, pelo DAQ NI 6009, para acionar o motor elétrico, 

que por sua vez, move as janelas alterando a massa de ar que entra no ambiente, Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1 - Diagrama de execução do controlador 

 

3.1 Arduino 

O microcontrolador adotado para a realização deste trabalho foi o Arduino, Figura 3.2, o 

Arduino é uma plataforma de sucesso que está sendo adotada por usuários iniciantes e 

profissionais. O Arduino apresenta baixo custo, fácil utilização.  
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Figura 0.2 - Arduino UNO 

Fonte: ARDUINO, 2014. 

 

A plataforma do Arduino se utiliza de uma camada simples de software implementada na 

placa do microcontrolador, que é um bootloader. Utiliza uma interface gráfica no computador 

que utiliza a linguagem Processing, baseada na linguagem C/C++, a qual também é open 

source. Com o uso do bootloader, dispensa-se o uso de programadores para o chip facilitando 

ainda mais o seu uso uma vez que não exige compiladores ou hardware adicional. (SOUZA et 

al, 2011, apud BARBOSA, 2013). 

Existem placas de sensores, placas para acionamento de motor, placas que simulam carcaças 

de veículos, atuadores e outros, que são chamadas Shields. Estas placas podem se comunicar 

por Bluetooth, wi-fi, zigbee, ethernet, principalmente. Isto, com certeza, proporcionou ao 

Arduino alta popularidade e a preferência de muitos usuários. 

O Arduino que foi utilizado no experimento foi o Uno, que é uma placa de microcontrolador 

baseado no Atmega328p, e possui catorze entradas e saídas digitais, sendo que seis delas 

podem ser usados como saídas PWM, seis entradas analógicas, uma conexão USB, um 

conector de alimentação e um botão de reset. Em resumo apresenta as seguintes 

características: 

1. Microcontrolador: Atmega328p; 

2. Tensão de operação: 5V; 
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3. Tensão de entrada (recomendada): 7-12V ; 

4. Tensão de entrada (limite): 6-20V ; 

5. Pinos de I/O digital: 14 (6 podem ser usadas como saídas PWM); 

6. Pinos de entrada analógica: 6; 

7. Corrente CC por pino de I/O: 40 mA; 

8. Corrente CC para pinos de 3.3V: 50 mA; 

9. Memória Flash: 32 KB onde 8 KB é usado pelo bootloader ; 

10. SRAM: 8 KB; 

11. EEPROM: 4 KB; 

12. Velocidade de clock: 16 MHz. 

O Arduino ainda possui pinos com funções especiais que podem ser úteis nos mais 

diversos tipos de trabalho. Como por exemplo: PWM, porta serial USART, comparador 

analógico, interrupção externa e portas SPI. 

 

3.2 DHT22 

O DHT22 é um sensor de saída digital de temperatura e umidade. Esse sensor também recebe 

o nome de AM2302 ou RHT03 e, possui as características necessárias para a coleta de dados 

para o controle da planta. Ele possui baixo custo, baixo consumo de energia elétrica e permite 

transmissão de até 20m.  O sensor é calibrado e não precisa de componentes extras para 

funcionamento. Existe uma versão mais básica de sensor de temperatura e umidade chamado 

DHT11. Este possui menor qualidade em alguns aspectos que o DHT22 como precisão na 

leitura e a faixa de operação, Tabela 3.1.  
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Tabela 3.1 – Diferença entre os sensores 

 

             Fonte: ARDUINO..,2013. 

 

Esses tipos de sensores de baixo custo comunicam com o Arduino por meio do protocolo 

MaxDetect que utiliza apenas 1 fio do microcontrolador para receber os dados. É por esta 

razão, que eles não são tão rápidos, por isso, é sugerido que se faça amostragens com tempos 

superiores a 2s. Mas isto não é um problema para este tipo de trabalho já que a latência de 

sistemas térmicos é mais elevada (LIU, 2011).  

No sensor DHT22, o valor de temperatura é medido por meio de um termistor NTC e a 

umidade relativa do ar, é aferida com um sensor capacitivo, capacitor de polímero especial. 

Outro fator a ser destacado é a curva de compensação de temperatura que fica salva dentro de 

uma memória OTP e faz ajustes por toda a faixa de atuação deste sensor (LIU, 2011). 

O sensor DHT22, Figura 3.3, é conectado ao Arduino que recebe os dados e separa o que é 

referente à temperatura, e o que é referente à umidade. Esses dados, já decodificados são 

enviados como entrada para o controlador. Os dados mais relevantes do datasheet do DHT 22 

está na Tabela 3.2 
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Tabela 3.2- Datasheet do DHT22. 

Modelo DHT22 

Fonte de Alimentação 3.3-6V CC 

Sinal de saída  Sinal digital via single-bus 

Faixa de Operação Umidade: 0-100% Umidade Relativa; 

Temperatura: -40-80 °C 

Precisão Umidade +/- 2% Umidade Relativa(Max +/-

5%); Temperatura < +/- 0,5°C. 

Resolução ou sensibilidade Umidade 0,1% Umidade Relativa; 

Temperatura 0,1 °C. 

Repetibilidade Umidade +/-1% Umidade Relativa; 

Temperatura +-0.2 °C. 

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

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

Período de captação do sensor Média: 2 segundos 

Fonte: AASONG, 2013 

 

 

Figura 3.3 - DHT22 
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3.3 LABVIEW 

LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) é um software com uma 

linguagem de programação gráfica originária da National Instruments. O LabView é muito 

utilizado por grandes industrias, principalmente, para realizar medições e em projetos de 

automação. É utilizada a programação com o modelo de fluxo de dados, o que facilita para a 

aquisição de dados e manipulação dos dados obtidos. Este software é composto por um painel 

frontal, em que consta a interface e pelo diagrama de blocos, que contém o código do gráfico 

do programa. A linguagem gráfica utilizada é a linguagem G (SOUZA et al, 2011).  

 

3.4 Motor CC 

O motor selecionado para ser o atuador do experimento foi um motor utilizado em carros que 

possuem o sistema de vidro elétrico, de 12 volts, modelo Mabushi Universal (Figura 3.4). 

Este motor tem capacidade suficiente para executar o projeto. Apresentou características 

favoráveis no quesito à força, facilidade de acionamento, controle e implantação (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.4 – Motor CC. 

Fonte: MOTOR..., 2012. 
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Figura 3.5 - Motor CC instalado na célula de madeira. 

 

O acionamento do motor CC foi feito com a utilização de uma Ponte H (Figura 3.6), que foi 

utilizado para mudar a rotação em ambos os sentidos (horário e anti-horário). Outra função 

importante da ponte H é a proteção do equipamento de saída, NI-6009, evitando uma 

sobrecorrente. Para diminuir a velocidade de trabalho do motor, foi utilizada uma fonte de 5V, 

ao invés de utilizar 12V para que a rotação fosse menor e facilitasse a execução da tarefa. 

Utilizaram-se dois relés para fazer o chaveamento e inversão do sentido do motor. Para a 

definição do sentido, foram gerados dois sinais digitais A e B.·. 

 

Figura 3.7 – Ponte H com Relés 

Fonte: DAL COL, 2012. 
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3.5 NI USB - 6009 

Os sinais A e B são responsáveis por definir o sentido de rotação do motor. Eles são gerados 

pela placa NI USB-6009 (Figura 3.7) da National Instruments. 

Este equipamento é uma placa de aquisição de dados com entradas e saídas analógicas e 

digitais, com interface vinculada ao software LabVIEW. Neste trabalho utiliza-se apenas duas 

saídas digitais, que tem seus acionamentos de acordo com o comando do programa 

desenvolvido nesta aplicação (ROCHA, 2012). 

 

 

Figura 3.8 – NI USB-6009 

Fonte: NATIONAL INSTRUMENTS, 2010. 

 

3.6 Ambiente estudado 

Para efeitos de simulação, utilizou-se uma célula de madeira com dimensões 60 cm x 60 cm x 

60 cm, Figura 3.8, com duas aberturas, que simulam janelas, em faces opostas, de dimensões 

12 cm x 12 cm cada (NBR 15220, ABNT, 2005). 

Nessas aberturas foram instaladas janelas, uma em cada. As janelas foram construídas de 

forma que pudessem ser movidas pela ação do motor de corrente contínua. Este motor move 

as janelas de 0% (totalmente fechada) a 100% (totalmente aberta) de acordo com a resposta 

do controlador. Assim, a abertura determina a corrente de ar que entra no interior da célula e 

consequentemente a temperatura e umidade do ar no seu interior. Foram utilizados uma 

lâmpada, Figura 3.9, como perturbação e um ventilador localizado fora da célula, Figura 3.10, 

direcionado para a janela para simular melhor o deslocamento de massas de ar. 
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Figura 3.8 - Célula de madeira com duas aberturas 

 

 

Figura 3.9 - Lâmpada acionada como perturbação 
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Figura 2.10 - Ventilador fora da célula de madeira 

 

3.7 Sistema de controle proposto 

O sistema de controle proposto neste trabalho foi utilizar o motor de corrente contínua como 

atuador, abrindo ou fechando janelas presentes na célula de madeira, e o controlador fuzzy 

desenvolvido no software LabView como o responsável por tomar as decisões mais 

pertinentes para cada situação. Além disso, o software também faz parte do sistema de 

aquisição de dados composto pelo sensor DHT22 por intermédio do Arduino. Por último, o 

LabView oferece a construção de uma interface gráfica que possibilita ao usuário visualizar 

os dados importantes neste trabalho, como por exemplo, temperatura, umidade. 

Por meio de regras linguísticas, monta-se uma série de instruções que visam alcançar todas as 

hipóteses possíveis de ocorrer, na maioria das vezes isso não é possível, e para cada uma 

dessas hipóteses, a melhor solução que há para manter as variáveis próximas ou iguais aos 

seus respectivos set point. Desta forma, não é necessário à existência de um modelo 

matemático tradicional, como é usado em controladores PID.  
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Uma das maneiras mais usuais de se projetar controladores fuzzy, é de se utilizar como 

entrada as variáveis ‘erro’ e ‘variação do erro’. A primeira surge da diferença entre a PV 

(Process Variable) e o valor preestabelecido SP (Set Point), e o desvio do erro é a diferença 

entre o erro atual e o erro da medida anterior. Portanto, a função, propriamente dita, do 

sistema é permitir que uma determinada massa de ar circule no ambiente de maneira que sua 

temperatura estabilize em um valor preestabelecido, Set Point (TANSCHEIT, 2003). 
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4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE 

 

O sistema de controle foi dividido em 4 partes: começando com a construção da lógica fuzzy. 

Nesta etapa é muito importante que o programador tenha uma estratégia clara de como fará o 

controle do sistema. Após isto foi feita a aquisição de dados para ser usado como entrada do 

controlador fuzzy. O terceiro passo é construir o controlador fuzzy, neste caso, utilizando o 

software LabView. O último passo é construir uma interface gráfica que permita visualizar as 

variáveis e enviar ordens pertinentes ao sistema. 

 

4.1 Lógica Fuzzy 

Então, há duas entradas para cada saída: o erro, e a variação do erro. A saída é a variação na 

saída do controlador (CO – Control Output). O conjunto de regras é, então, da forma: 

se erro é E¹ e variação do erro é VE¹ então saída = CO¹      (4.1) 

Generalizando, 

se erro é E
n
 e variação do erro é VE

n
 então saída = CO

n
      (4.2) 

em que, E
n
, VE

n
 e CO

n
 são valores linguísticos representados por conjuntos fuzzy. 

Como o objetivo é controlar temperatura e umidade, para cada uma destas, há duas variáveis 

de entrada e uma saída para temperatura e outra saída para umidade. A temperatura tem 

prioridade sobre umidade neste trabalho. 

As seguintes regras e funções de pertinência escritas nas equações de 4.3 a 4.27 são referentes 

a temperatura e as de 4.28 a 4.52 são referentes a umidade: 

1. Se ‘Erro_T’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;   (4.3) 

2. Se ‘Erro_T’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;   (4.4) 

3. Se ‘Erro_T’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;   (4.5) 

4. Se ‘Erro_T’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;   (4.6) 

5. Se ‘Erro_T’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;   (4.7) 

6. Se ‘Erro_T’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;   (4.8) 



47 
 

 
 

7. Se ‘Erro_T’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;   (4.9) 

8. Se ‘Erro_T’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;           (4.10) 

9. Se ‘Erro_T’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;           (4.11) 

10. Se ‘Erro_T’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;           (4.12) 

11. Se ‘Erro_T’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;         (4.13) 

12. Se ‘Erro_T’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;         (4.14) 

13. Se ‘Erro_T’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;     (4.15) 

14. Se ‘Erro_T’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;       (4.16) 

15. Se ‘Erro_T’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;       (4.17) 

16. Se ‘Erro_T’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;      (4.18) 

17. Se ‘Erro_T’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;      (4.19) 

18. Se ‘Erro_T’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;        (4.20) 

19. Se ‘Erro_T’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;        (4.21) 

20. Se ‘Erro_T’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;     (4.22) 

21. Se ‘Erro_T’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;     (4.23) 

22. Se ‘Erro_T’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;     (4.24) 

23. Se ‘Erro_T’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;     (4.25) 

24. Se ‘Erro_T’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;  (4.26) 

25. Se ‘Erro_T’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_T’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;  (4.27) 

26. Se ‘Erro_U’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;  (4.28) 

27. Se ‘Erro_U’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;     (4.29) 

28. Se ‘Erro_U’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;     (4.30) 

29. Se ‘Erro_U’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_nada’;       (4.31) 

30. Se ‘Erro_U’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;       (4.32) 
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31. Se ‘Erro_U’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;      (4.33) 

32. Se ‘Erro_U’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;         (4.34) 

33. Se ‘Erro_U’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;         (4.35) 

34. Se ‘Erro_U’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;         (4.36) 

35. Se ‘Erro_U’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;           (4.37) 

34. Se ‘Erro_U’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;        (4.38) 

37. Se ‘Erro_U’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;        (4.39) 

38. Se ‘Erro_U’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_tudo’;    (4.40) 

39. Se ‘Erro_U’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;      (4.41) 

40. Se ‘Erro_U’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_muito’;      (4.42) 

41. Se ‘Erro_U’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘ZE’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;     (4.43) 

42. Se ‘Erro_U’ é ‘ZE’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_pouco’;     (4.44) 

43. Se ‘Erro_U’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;       (4.45) 

44. Se ‘Erro_U’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;       (4.46) 

45. Se ‘Erro_U’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PPO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;    (4.47) 

46. Se ‘Erro_U’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PNG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;   (4.48) 

47. Se ‘Erro_U’ é ‘PNG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;    (4.49) 

48. Se ‘Erro_U’ é ‘PPO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;    (4.50) 

49. Se ‘Erro_U’ é ‘NG’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘PO’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;  (4.51) 

50. Se ‘Erro_U’ é ‘PO’ e ‘Variação_erro_U’ é ‘NG’ então ‘Janela’ = ‘Abre_médio’;   (5.52) 

No qual, as siglas representam respectivamente: 

• Erro_T é o Erro de Temperatura; 

• Variação_erro_T é a  Variação de erro da Temperatura; 

• Erro_U é o Erro de Umidade; 
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• Variação_erro_U é a Variação de erro da Umidade; 

• NG é o Negativo; 

• PNG  é o Pouco negativo; 

• ZE  é o Zero; 

• PPO é o Pouco positivo; 

• PO é o Positivo; 

• AZ é o Abre zero; 

• AP é o Abre pouco; 

• AMD é o Abre médio; 

• AM é o Abre muito; 

• AT é o Abre tudo. 

 

Nas Figuras 4.4 e 4.5 estão as funções de pertinência para as variáveis erro e desvio do erro, 

respectivamente, pertencentes a variável temperatura. Nas Figuras 4.7 e 4.8 representadas 

estão as funções de pertinência para as variáveis erro e desvio do erro, respectivamente, 

pertencentes a variável umidade. Nas Figuras 4.6 e 4.9 é mostrada a função de pertinência 

para a saída do controlador para temperatura e para umidade, respectivamente. 

  

Figura 4.1 - Função de Pertinência: Erro da Temperatura 
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Figura 4.2- Função de Pertinência: Desvio do Erro da Temperatura 

 

 

Figura 4.3 - Função de Pertinência: Saída do Controlador 

 

 

Figura 4.4 - Função de Pertinência: Erro da Umidade 
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Figura 4.5 - Função de Pertinência: Desvio do Erro da Umidade 

 

 

Figura 4.6 - Função de Pertinência: Saída do Controlador 

 

Para formar as regras utilizou-se apenas o conector And (‘e’), não havendo situações para se 

utilizar o conector OR (‘ou’). O método de defuzzificação adotado foi o de média dos 

máximos e na implicação foi utilizado o operador mínimo, também conhecido como método 

de Mandani.  

 

4.2 Aquisição de Dados 

A aquisição de dados começa com a comunicação entre o sensor de temperatura e umidade, 

DHT22 e a plataforma Arduino Uno. Uma das vantagens desta plataforma é que ela não exige 

que seja comprada alguma licença. Isto ajudou na popularização e, consequentemente, no 
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aumento do volume de criação algoritmos. A conexão entre o sensor e o Arduino é 

demonstrada na figura 4.7. 

No site oficial do Arduino está disponível um software livre, em que se implementa o código 

a ser enviado para dentro da plataforma. O código criado para este trabalho (Apêndice A) 

comunica com o DHT22 e armazena em uma variável o valor da temperatura e em outra 

variável o valor da umidade, figura 4.8.  

  

  

 

Figura 4.7 - Conexão entre o DHT22 e o Arduino Uno.  

Fonte: ALTERVISTA, 2013. 
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Figura 4.8 - Software Arduino. 

 

Feita a comunicação entre o sensor DHT22 e a plataforma Arduino Uno, o próximo passo foi 

ler as variáveis temperatura e umidade no software LabView. Para isto, usou-se o padrão de 

configuração VISA.  

O Virtual Instrument Software Architecture (VISA) é um padrão de configuração, 

programação para solução de problemas de instrumentação que compreendem GPIB, VXI, 

PXI, Serial, Ethernet e, ou USB. O VISA fornece a interface de programação entre os 

ambientes de hardware e de desenvolvimento, como o LabVIEW (NATIONAL 

INTRUMENTS, 2014) 

No caso do Arduino utiliza-se a porta serial, na figura 4.9 e 4.10 é ilustrada a leitura do sensor 

sendo vista pelo LabView. Utilizando o padrão VISA o funcionamento é o seguinte: primeiro 

é definido a porta serial que o Arduino está conectado e a taxa de transmissão (baud rate) que 

é utilizada. Neste caso esta na porta COM 5 e utiliza a taxa de transmissão 19200.   
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Inicialmente, o LabView envia um dado para o Arduino, no caso da temperatura, a letra ‘T’, 

este por sua vez retorna o valor da temperatura. Estes dados precisam ser transformados de 

string para um número seja ele do tipo float, inteiro, entre outros. Optou-se pelo tipo double. 

Após isto, repete-se o procedimento para adquirir a variável umidade. Ao invés de chamar a 

letra ‘T’ para temperatura, chama-se a letra ‘U’ para receber os dados da umidade. 

 

 

Figura 4.9 - Leitura da Temperatura. 

 

 

Figura 4.10 - Comunicação entre LabView e Arduino. 
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4.3 Construção do controlador Fuzzy 

Tendo recebido as variáveis do sensor, a etapa seguinte foi transformar o dado em 

informação, neste caso, as variáveis temperatura e umidade se tornaram as variáveis do 

processo, PV. De PV, criam-se novas variáveis: Erro e Desvio do Erro. A variável Erro é 

constituída pela diferença entre a variável do processo (PV) e o valor preestabelecido, SP. O 

Desvio do Erro é formado pela diferença entre o erro atual e o erro da medida anterior. Esses 

valores são agregados em um array que é ligado a entrada do bloco do controlador fuzzy, figura 

4.11. Sendo assim, tem-se um sistema MISO, Multiple Input Single Output, ou seja, duas 

entradas (múltiplas entradas) e uma única saída, chamada de Saída do Controlador, figuras 

4.12 e 4.13.  

 

Figura 4.11 - Controlador Fuzzy. 

 

 
Figura 4.12 - Erro e Desvio do Erro, Temperatura. 
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Figura 4.13 - Erro e Desvio do Erro, Umidade. 

 

Na Figura 4.14 apresenta-se a parte do programa que gera os sinais digitais A e B para o 

acionamento do motor. O valor da Saída do Controlador, que situa entre 0 a 1, é apresentado 

em porcentagem e é utilizado um indicador no formato de tanque em que, quando tem valor 0, 

significa que a janela está aberta e quando esta em 100, a janela está completamente fechada.  

 Nesta fase da programação, utiliza-se de uma técnica que utiliza o valor da Saída do 

Controlador e o cálculo do tempo de acionamento do motor em ambos os sentidos, para assim 

chegar à posição desejada. Para isto, utilizou-se um registrador para comparar a nova posição 

da janela com a posição anterior e assim, definir o tempo e sentido de movimentação do 

motor, Figura 4.15. 

Por fim, o valor é interpretado pelos comparadores e enviados à placa NI USB-6009, gerando 

o sinal de 5V em uma das saídas, fixando a outra em zero, permitindo o motor movimentar 

em um dos sentidos. Este processo se repete até uma nova variação do sinal da Saída do 

Controlador. 
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Figura 4.14 - posição da janela. 

 

 

Figura 4.15 - Acionamento do motor CC. 

 

4.4 Interface gráfica 

A variável temperatura e umidade estão relacionadas, quando se altera a temperatura, tem-se 

uma umidade diferente. Dessa forma, existe a possibilidade de ordenar ao controlador que 

tome atitude baseada na temperatura ou na umidade. Na figura 4.16, é possível visualizar no 

canto superior direito este botão, que quando aceso, prioriza a temperatura e quando apagado, 

prioriza a umidade.  
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Figura 4.19 - Interface gráfica do sistema fuzzy. 
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A interface construída possui botões de ajuste manual do SP, tanto para temperatura, quanto 

para umidade. Possui também indicadores numéricos da Saída do Controlador, PV da 

umidade, Erro da umidade e Variação do Erro da umidade, PV da temperatura, Erro da 

temperatura e Variação do Erro da temperatura. Existem dois gráficos, o primeiro mostra o 

comportamento de PV da temperatura e seu respectivo SP ao longo do tempo e o segundo o 

comportamento das variáveis de umidade. Pra finalizar, possui indicadores de barra de 

temperatura, um para umidade e outro para mostrar a abertura da janela, em porcentagem. 
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5. RESULTADOS 

 

O objetivo deste trabalho foi tornar automatizado o processo que controle a temperatura e 

umidade de um ambiente, utilizando um controlador do tipo fuzzy.  

A fim de encontrar o método de melhor desempenho, testaram-se diferentes funções de 

pertinência e as que se mostraram mais interessantes foi o uso de funções trapezoidais e 

triangulares, mais precisamente, a utilização destas funções de pertinência mistas. O método 

de defuzzificação utilizado foi o média dos máximos.  Tratando da faixa de trabalho (range), 

definiu-se que o melhor desempenho veio da faixa de trabalho de +5 ºC a -5 ºC para a 

temperatura e +10 a -10 para umidade. Foram testadas as faixas +5, -5, +10, -10, +15 e -15 

tanto para umidade, quanto para temperatura. 

A Figura 5.1 mostra-se a relação final entre os valores de entrada da variável temperatura, 

Erro e Desvio do Erro com a saída, Saída do Controlador. Já na Figura 5.2 apresenta-se a 

relação final entre os valores de entrada da variável umidade, Erro e Desvio do Erro com a 

saída, Saída do Controlador. As duas saídas possuem comportamento não linear e para todos 

os valores dentro do intervalo permitido na construção, existe uma saída. 

 

Figura 5.1 - Relação Entradas/Saída do Controlador Fuzzy (umidade). 
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Figura 5.2 - Relação Entradas/Saída do Controlador Fuzzy (temperatura). 

 

Nos estudos de Rocha (2012), em dias de altas temperaturas o sistema é pouco efetivo, 

quando o interior da caixa registra temperaturas menores que a temperatura de fora, o sistema 

torna incapaz de resfriar a caixa. No trabalho de Pinto (2013), o sistema de controle era pouco 

efetivo nos dias chuvosos, comuns em Ouro Preto – MG.  Nesse contexto, era utilizado um 

umidificador para simular uma perturbação anômala, mas como a umidade já estava muito 

alta, não gerava bons resultados. 

Na figura 5.3, apresenta-se o comportamento da temperatura interna da célula de madeira sob 

ação do controlador fuzzy. Na figura 5.4, apresenta-se o comportamento da umidade interna 

do ambiente no mesmo momento da figura 5.3. Para estudar o desempenho do controlador no 

controle da temperatura e umidade do ambiente reduzido, foram inseridas no sistema algumas 

perturbações: uma lâmpada incandescente de 60 watts como fonte de calor e variação da 

massa de ar circulante, fazendo alteração na velocidade do ventilador.  
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Tempo(s) 

Figura 5.3 - Variação da PV temperatura em torno de seu SP, ao longo do tempo. 

 

Na Figura 6.5 apresenta-se o comportamento da temperatura interna do ambiente sob atuação 

do controlador fuzzy. Para analisar a ação do controlador no controle da temperatura do 

ambiente, foram inseridas no sistema algumas perturbações: uma lâmpada incandescente de 

60 watts como fonte de calor e variação da massa de ar circulante alterando-se a velocidade 

da hélice do ventilador utilizado. O controlador fuzzy foi ativado e registrou a temperatura de 

18,8°C, o SP foi definido em 19°C. A lâmpada foi acesa, aproximadamente, passados 334 

segundos. Neste momento a temperatura oscilou em uma amplitude máxima de 1,3ºC em 

torno do SP preestabelecido. A umidade era de 68,0%, o SP foi definido em 68%. 

 

 

Tempo(s) 

Figura 5.4 - Variação da PV umidade em torno de seu SP, ao longo do tempo. 
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Quando se acendeu a lâmpada, a umidade oscilou em uma amplitude máxima de 6,4% em 

torno do SP escolhido. A lâmpada ficou acesa até o instante 678s, num total de 344 segundos. 

O modelo levou aproximadamente 180 segundos para atingir a referência preestabelecida. 

Na Figura 5.5 apresenta-se a ação de controle do sistema referente à mesma perturbação e ao 

mesmo intervalo de tempo representado graficamente na Figura 6.3 e Figura 6.4. 

No inicio da ativação do sistema a janela aparece quase toda aberta, 10% fechada apenas. 

Como o ventilador empurrava massa de ar com temperatura menor que o SP de temperatura e 

umidade maior que o SP de umidade. A saída vai se alterando para 32%, posteriormente para 

50%, e por último, 66%. Quando a lâmpada é acesa o SP é atingido, e posteriormente reverte 

para uma situação contrária a anterior. Após um tempo ligada, a lâmpada é apagada e a 

temperatura e a umidade atingem seus respectivos SP, então o controlador vai abrindo a janela 

novamente, até a posição inicial. 

 

 

Tempo(s) 

Figura 5.5 - Variação da Saída do Controlador ao longo do tempo. 

 

Conclui-se que o tempo de resposta do controlador é adequado se comparado à variável de 

entrada erro. Mas, na maioria das vezes, a variação da temperatura, que é o que causa o erro, é 

lenta. Observa-se também que o tempo de permanência do controlador em uma determinada 

faixa de posição da janela depende diretamente das condições naturais de ventilação do 

ambiente, não sendo possível uma análise mais aprofundada nesta diretiva. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, foi projetada a automação e controle de temperatura e umidade no interior de 

um ambiente, utilizando uma célula em escala reduzida, por meio de uma estratégia de 

controle utilizando controlador fuzzy. O controle realizado visa à obtenção de um ambiente 

com conforto térmico (temperatura e umidade) adequado aos usuários e com um baixo 

consumo de energia e custo reduzido para a implantação do sistema. Foi necessário repetir 

várias vezes até se obter um modelo que controlasse adequadamente a variável do processo, 

situação já esperada pelas características próprias de um controle fuzzy. 

Para projetos futuros nesta área, sugere-se que como a plataforma Arduino oferece recursos 

suficientes para realizar a acionamento do motor CC é interessante que a placa NI 6009 seja 

retirado do projeto. Com isso, o projeto terá seu custo de desenvolvimento reduzido. 

Para encerrar, este trabalho expõe a praticidade, apresenta bom desempenho dos controladores 

fuzzy. O que se sugere para trabalhos futuros é o aprimoramento da técnica em se controlar o 

motor de corrente contínua. Utilizar de outros métodos citados neste trabalho, como o de 

Takagi e Sugeno, para observar o desempenho. E aproveitando este método, pode-se 

desenvolver conhecimento na construção de uma meta-heurística, como o algoritmo genético 

ou GRASP.  
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ANEXO A 

ALGORITMO DESENVOLVIDO PARA O ARDUINO 

#include "DHT.h" 

 

#define DHTPIN 5       // pino que estamos conectados 

#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11  

 

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

char in;      //variavel que recebera o comando serial 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(19200); 

  dht.begin(); 

} 

void loop() 

{ 

  if(Serial.available() > 0) 

  { 

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

 

    if(in == 'T') //retornar a temperatura 

    { 

     float temp = dht.readTemperature(); 

      Serial.println(temp); 

    } 

    else if(in == 'H') 

    { 

     double hum = dht.readHumidity(); 

      Serial.println(hum); 

    } 

  } 
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