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Resumo 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

A cada dia a escassez de água se torna um problema mais grave e que atinge 

diretamente a sociedade mundial. Estudos são dirigidos no intuito de conscientizar a 

população do uso racional desse bem natural que é imprescindível à sobrevivência. 

Somente 0,007% das águas disponíveis no globo apresentam acesso fácil e podem ser 

consumidas por seres humanos, sendo encontradas em rios, lagos, etc. Para melhor 

proveito das águas utilizadas em residências e pequenos estabelecimentos, projetos de 

reuso são muitas vezes implementados, implicando, em economia para os clientes das 

concessionárias de água. Os projetos de reuso envolvem as mais diversas áreas da 

engenharia, podendo ser citadas a Engenharia Ambiental, Engenharia Química e 

também a Engenharia Elétrica e de Computação, essas últimas, responsáveis pelo 

controle dos processos, que tem por objetivo tornar a água cinza, ou seja, águas com 

sabão e águas azuis, mais conhecidas como águas de chuva, ideais para o consumo, ou 

apenas para utilização em regas de jardins, descargas sanitárias, entre outros. 

A água possui várias características que devem ser levadas em consideração, em se 

tratando do seu reuso. Algumas delas são, turbidez, temperatura, condutividade elétrica, 

pH. Nesse documento é feita uma proposta de controle de pH (potencial 

hidrogeniônico), através de microcontrolador, utilizando-se como estratégia de controle 

a lógica fuzzy. O controlador foi desenvolvido no toolbox fuzzy do software Matlab®. 

 

Palavras – Chave: Reuso de águas, Racionamento, pH, Água Cinza, Lógica Fuzzy. 
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Abstract 
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Every day, water scarcity becomes a more serious problem and, directly affects 

global society. Studies are directed in order to raise awareness of the rational use of this 

natural asset that is essential to our survival.  Only 0.007% of the water available in the 

world have easy access and can be consumed by humans, it can be found in rivers, 

lakes, etc... To better take advantage of the water used in homes and small businesses, 

reuse projects are often implemented, resulting in savings for customers of water 

utilities.  The reuse projects involve several areas of engineering, like Environmental, 

Chemical, Electrical and Computer Engineering. The last two are responsible for the 

control of the process, which aims to make gray water (soapy water), and clear blue 

water (rain water), ideal for consumption, or for use in watering gardens, flushing, 

among others applications. 

Water has several features that should be taken into consideration when it comes to 

working its reuse. Some of the features are, turbidity, temperature, electrical 

conductivity and, pH.  In this document there is a proposal to control the pH (potential 

Hydrogen) through a microcontroller, using the fuzzy logic as strategy of control. The 

controller was developed in the fuzzy toolbox of Matlab®. 

 

Key words: waters of reuse, rationing, pH, gray water, fuzzy logic. 
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Estado da Arte 
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1.1 Introdução 

 
 No nosso planeta a maior parte da água não está disponível para consumo humano, 

pois, 97,500% é água salgada, encontrada nos oceanos e mares, e 2,493% estão em 

geleiras e aquíferos de difícil acesso e aproveitamento (ANA, 2005).  

 Dos 0,007% das águas disponíveis, a utilização é dividida da seguinte forma:  

• Agricultura 70%.  

• Indústria 22%.  

• Edificações 8%.  

 Seu consumo deve subir ainda mais devido ao crescimento desordenado das 

populações principalmente nas grandes cidades. Programas de uso racional de água são 

realizados em todo o mundo, pois a conscientização das populações é de extrema 

importância. Leis e orientações também são aplicadas nos mais diversos países. 

 De acordo com dados da ONU, em 2025, dois terços da humanidade estará sujeito 

a problemas de abastecimento. Atualmente, 20% da população mundial não têm acesso 

à água potável. Como ainda existe água em grande quantidade no planeta, muitas 

pessoas esquecem que é importante repensar as formas de uso desse elemento de vital 

importância. 

 O termo “reuso” surge das necessidades supracitadas, afinal, reutilizando esse 

recurso natural em atividades do dia-a-dia é possível ter economias consideráveis e 

diminuir muitos problemas relacionados à escassez. Para realização de reuso, os 

conhecimentos de diversos ramos da engenharia proporcionam o desenvolvimento de 

propostas e projetos que vêm cada vez mais sendo aplicados, principalmente no meio 

industrial. 

Para reuso, uma das características mais importantes que a água deve possuir, e que 

deve ser controlada, é o potencial hidrogeniônico, também denominado de pH. No 

entanto, processos de controle de pH normalmente são difíceis de serem controlados 

através da utilização de controladores convencionais, por serem processos não lineares. 

De acordo com Dorf (2002), sistemas não lineares são aqueles que não atendem ao 

princípio da superposição. O princípio da superposição estabelece que a resposta de um 

sistema linear, devido aos vários sinais de entradas agindo simultaneamente, é igual à 

soma das respostas de cada entrada atuando sozinha.  
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Em 1965, o professor L. A. Zadeh, da Universidade de Berkeley, USA, sugeriu uma 

teoria alternativa à teoria convencional dos conjuntos. Uma teoria onde, a passagem da 

pertinência para a não pertinência é feita de uma forma lenta e gradual e não abrupta, 

como na teoria convencional dos conjuntos (Zadeh, 1978). Dessa maneira, surgiram os 

Conjuntos Fuzzy, cuja palavra “Fuzzy” pode ser traduzida por nebulosa (Sandri, 1999). 

Através dessa técnica é possível controlar processos complexos, como por exemplo o 

controle de um braço robótico, controle de nível ou até mesmo o pH de substâncias 

líquidas. 

No controle inteligente, tomando como referência a lógica fuzzy, o conhecimento do 

sistema a se trabalhar é um dos fatores mais importantes. De acordo com Campos e 

Saito (2004), pode-se afirmar que em se tratando de um sistema de controle, a Lógica 

Fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humana de pensar.  

No entanto, apesar de toda importância do controle, os projetos sempre devem ser 

associados a palavras como qualidade, confiabilidade e baixo custo. Um dispositivo que 

vem sendo muito utilizado em trabalhos que envolvem baixo custo é o 

microcontrolador, geralmente aplicado para automação e controle de processos, como 

sistemas de controle de motores automotivos, controles remotos, máquinas de escritório 

e residenciais, brinquedos e sistemas de supervisão. Este dispositivo é capaz de reduzir 

o tamanho, custo e consumo de energia se comparados à forma de utilização de 

microprocessadores convencionais, resumindo, os microcontroladores de pequeno porte 

são uma alternativa eficiente para controlar muitos processos e aplicações. 

 As mais diversas linguagens de programação, como por exemplo, assembly, C e 

em alguns microcontroladores até ladder, o tornam cada vez mais procurados para 

automatização. 

 Associados ao controle e aos microcontroladores estão alguns softwares, estes são 

uma alternativa cada vez mais presente, para se ter na teoria (simulações), ideia do que 

pode acontecer na prática. Um dos softwares mais utilizados no mercado para 

desenvolvimento de estratégias de controle é o Matlab®. Este é um software interativo 

de alto desempenho voltado para o cálculo numérico. Ele integra análise numérica, 

cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos, além de tudo o 

mesmo possui blocos nos quais a lógica fuzzy pode ser desenvolvida.  

 

 

1.2 Revisão Bibliográfica 

 
 O controle de processos de pH é comum em todo o mundo, diversos trabalhos são 

publicados mostrando a importância desse controle dentro dos mais diversos ramos da 

indústria. 

 Bazarella, 2005, em seu trabalho que teve por título, “Caracterização e 

Aproveitamento de Água Cinza para Uso não Potável em Edificações”, comenta em 
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diversos aspectos o porquê de se controlar o pH quando se trata de processos de reuso, 

citando por exemplo que um pH alterado (ácido) pode danificar tubulações em curto 

espaço de tempo. Em casos de uso de água com pH alterado para regas de jardins, as 

plantas podem murchar ou até mesmo morrerem. 

 O reuso inteligente é ainda mais utilizado por todo o mundo, com ele é possível 

fazer o reaproveitamento da água tanto para fins potáveis, quanto não potáveis. 

A água utilizada nas regiões urbanas segue um ciclo de transformações internas além 

dos ciclos de água que ocorrem no globo terrestre. Nesses ciclos internos existentes, a 

água permanece no seu estado líquido, porém, suas características são alteradas devido 

a seu uso. 

A água que é devolvida para os corpos d’água, na maioria das vezes, retorna com 

cargas altas de poluição, sem o devido tratamento (Peters, 2006). Não só a quantidade 

de água, mas também, a qualidade tem impacto direto nos meios de vida. Em todo o 

mundo a falta de cuidado com o meio ambiente tem afetado grandemente seu estado, 

implicando em poluição de rios e lagos, exaurindo lençóis freáticos. “Estoques de água 

doce estão sendo diminuídos pelo despejo diário de 2 milhões de toneladas de 

poluentes” (PNUD, 2005).  

Como resultado disso, nos países em desenvolvimento, 80% das doenças, 33% das 

mortes, além de, 65% das internações hospitalares, e 80% das consultas médicas 

acontecem devido, a falta ou poluição nas águas (Muller, 2007). A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) afirma, nesse sentido, que o investimento de um dólar em 

saneamento básico pode significar uma economia de 4 dólares em saúde e despesas 

hospitalares. 

Fatores como a poluição humana agregada à água, o crescimento populacional 

desordenado e o aumento da demanda, contribuem para que ela seja um bem cada vez 

mais escasso. O uso racional dos recursos hídricos e o controle contra desperdícios se 

tornam mais essenciais do que nunca (Peters, 2006). 

A reeducação para o uso racional dos recursos hídricos está associada à utilização de 

fontes alternativas de água, tais como, os efluentes tratados, gerados nas próprias 

residências, a captação de águas pluviais, e o aproveitamento da água liquefeita 

proveniente da condensação, umidade do ar, que possam substituir a água potável para 

fins menos nobres, ou seja, não consumidas pelos seres humanos diretamente (Peters et. 

al., 2006). 

Com as pressões sobre os recursos hídricos, o conceito de reuso de águas se tornou 

rapidamente como uma obrigação para agências de água por todo o mundo. Reciclar e 

reusar são reconhecidos agora como termos chave para o combate ao desperdício de 

água. Aliado aos avanços tecnológicos, na proteção contra o desperdício, o reuso de 

águas nunca foi tão viável. Os benefícios do reuso de água incluem proteção aos 

recursos já existentes, prevenção da poluição, aproveitamento de nutrientes para 

agricultura, aumento do fluxo dos rios, diminuição da necessidade de tratamento das 
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águas residuárias, recarga dos recursos subterrâneos, e sustentabilidade na gestão dos 

recursos hídricos. 

O presente trabalho é mais uma iniciativa para que seja possível a promoção e 

prática de uso racional dos recursos hídricos através do desenvolvimento de um sistema 

automatizado que trate e reutilize águas pluviais e provenientes da condensação de 

aparelhos condicionadores de ar, de lavatórios e de chuveiros.  

 
  

1.3 Contribuições do Trabalho  
 

Tendo como principal finalidade fazer a reutilização de águas cinzas e azuis em 

residências e ambientes comerciais, esse trabalho objetiva desenvolver uma planta 

(protótipo) de baixo custo, que seja capaz de controlar pH através da utilização de um 

controlador fuzzy implementado via microcontrolador.  

São objetivos que se pretendem alcançar no decorrer do trabalho: 

• Construir uma planta de controle de pH de baixo custo; 

• Desenvolver no software Matlab® o controlador fuzzy responsável pelo 

funcionamento da planta e comparar os resultados obtidos em ambiente simulado com 

os resultados experimentais realizados na planta construída;  

• Demonstrar índices de desempenho para o controlador fuzzy e para um 

controlador convencional (PD) em ambiente simulado. 

• Implementar o controlador fuzzy em linguagem C, usando um microcontrolador; 

• Realizar testes com sensor de pH, em águas cinzas e/ou azuis, controlando, ao 

final, através de algum reagente, o pH das mesmas (que na prática dever ser básico 

devido à substância utilizada na planta); 

• Reaproveitar as águas cinzas e azuis em fins não-potáveis; 

 

 

1.4 Organização do Trabalho  
 

O presente trabalho está organizado da seguinte maneira. Neste primeiro capítulo é 

desenvolvida uma introdução na qual são expostos os principais motivos e causas pelas 

quais o trabalho é viável, onde são comentadas as suas contribuições e sua organização. 

No segundo, é feita uma fundamentação teórica onde se explana a atual situação em que 

o mundo se encontra com relação às águas através de números, gráficos e tabelas. No 

capítulo terceiro explica-se o que é a lógica fuzzy e quais os motivos de ter sido 

escolhida na resolução do problema em questão. O quarto capítulo mostra como foi 

desenvolvido o hardware utilizado para os testes experimentais. No quinto e último 

capítulo são apresentados os resultados de simulação obtidos em ambiente Matlab®, 

tanto para um controlador PD como para o controlador fuzzy, realizando uma 
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comparação entre os mesmos. Além do mais é demonstrada a idéia que se utilizou na 

implementação dos controladores, chegando ao final, nos resultados experimentais. 



 

 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 2 
 

Descrição do Problema  

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Água 

 

A água é um elemento inorgânico que é encontrado em maior abundância nos seres 

vivos. Alguns animais aquáticos tem em sua composição cerca de 98% dela e o ser 

humano tem em sua composição mais de 60%, o que a faz um elemento essencial para a 

manutenção da vida no planeta (Von Sperling, 2005). 

Ela é um elemento extremamente abundante em nosso globo e mais de 75% de toda 

a superfície terrestre é coberta por ela. Porém, sua abundância causa uma falsa sensação 

de que este é um recurso inesgotável (Macedo, 2001). O volume total de água na terra é 

aproximadamente 1.4 bilhões de km³, desse volume total cerca de 97,5% é constituído 

de água salgada, o que a torna imprópria para o consumo humano. Os recursos restantes 

de água equivalem a um volume de 35 milhões de km³, isto é, 2,5% do total de água no 

mundo (Unwater, 2010).  

 

 
Figura 2.1: Volume total de água na terra 

 

Desses recursos, de água propícia ao consumo humano, cerca de 24 milhões de km³ 

ou, 68,9% do volume de água doce, está na forma de gelo e neve que cobrem as regiões 

montanhosas e polares. Outra parte, cerca de 30,8% ou 8 milhões de km³, desta água, 

está armazenada em regiões de difícil acesso a 2000 metros abaixo da terra, no subsolo. 

Os recursos restantes são provenientes de lagos, rios e tem seu conteúdo estimado em 
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apenas 0,3% de toda a água doce no mundo (Unwater, 2010), ou seja, isso representa 

apenas cerca de 0,0075% da água do planeta. 

 

 
Figura 2.2: Divisão da água doce no mundo 

 

A preocupação com a água não se resume a problemas em sua quantidade limitada, 

mas também à sua má distribuição ao redor do mundo. Países como o Canadá possuem 

mais que o necessário de água, enquanto no oriente médio praticamente não existe 

(Lima, 2005). 

 

 
Figura 2.3: Problemas de escassez pelo mundo 

 

2.1.1 Realidade Brasileira 
 

O Brasil é um país extremamente rico em água doce e tem um potencial de 34.000m³ 

de água por habitante. Sua distribuição pluviométrica mostra que tem 90% do seu 

território irrigado que varia de 1000 a 3000 mm/ano. O país possui também uma vasta 

rede de drenagem que nunca seca em 90% de seu território o que dá a ideia de extrema 

abundância (Rebouças, 2003). 
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Tabela 2.1: Disponibilidade de água no Brasil 

 

Apesar de o Brasil ser dono da maior reserva hídrica do mundo, o que se traduz em 

13,7%, dois terços desta reserva se encontra em lugares de menor densidade 

demográfica e o maior desafio é levar a água destes lugares até os centros (Lima, 2005). 

 

2.1.2 Contaminação da água 
 

O sistema urbano convencional de uso da água apresenta, hoje, um ciclo imperfeito. 

A água é bombeada de uma fonte local, é tratada, utilizada e, depois, retornada para o 

rio ou lago, para ser bombeada novamente. “Entretanto, a água que é devolvida 

raramente possui a mesma qualidade que a água receptora (ou a água original, como foi 

extraída da natureza).” (Bazzarella, 2005). 

 

2.1.3. Água Cinza 
 

 O termo água cinza é utilizado, em geral, para água servida originada em 

residências (ou também edifícios, escolas, etc.), que não possui contribuição de 

efluentes de vasos sanitários. Ela geralmente é proveniente do uso de lavatórios, 

chuveiros, banheiras, pias de cozinha, máquina de lavar roupa e tanque (Jefferson et al., 

1999;). Nolde (1999), não considera como água cinza o efluente oriundo de cozinhas, 

por considerá-lo altamente poluído, putrescível e com inúmeros compostos 

indesejáveis, como por exemplo, óleos e gorduras. 

Alguns produtos químicos são esperados que estejam presentes na água cinza, 

constituindo um grupo heterogêneo de compostos. Eles são originados pelo uso de 

sabões, detergentes, xampus, perfumes, tinturas e produtos de limpeza, por exemplo. Na 

lavanderia, diferentes tipos de detergentes, alvejantes e perfumes são utilizados. O 

efluente da cozinha, contudo, possui lipídios (óleos e gorduras), chá, café, amido 

solúvel e até glicose. 

Dentro de toda essa gama de substâncias, uma maneira de selecionar compostos 

realmente relevantes para caracterização de uma água cinza poderia ser baseada nos 
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compostos encontrados em produtos residenciais, juntamente com a identificação do 

risco ambiental que eles proporcionam. O principal composto da lista são os 

surfactantes (ex: não-iônico, aniônico e anfóteros) utilizados em detergentes e produtos 

de higiene pessoal (Rebouças, 2006). 

Os efluentes de águas residuárias de uma residência, ou grupo de residências, é 

composto por contribuições de vários aparelhos, tais como, banheiro, pia de cozinha, 

lavatório, banheira, chuveiro e máquina de lavar. 

                

Figura 2.4: Pontos de consumo de água em pesquisa no IPT. 

 
Cada um desses segmentos de utilização de água agrega substâncias que são 

mostradas na tabela 2.2. 
 

Tabela 2.2: Características das águas cinzas originadas de várias fontes 
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A eliminação dos resíduos dos vasos sanitários, de um sistema de reuso, reduz 

consideravelmente a quantidade de matéria orgânica a ser tratada, microorganismos que 

causam doenças nos seres humanos, além de reduzir, também, a quantidade de 

nitrogênio e fósforo do fluxo de água.  

Os sistemas de desvios diretos de água cinza usam-na diretamente da lavanderia ou 

banheiro para regar o jardim sem fazer alterações na qualidade da água. Nesse caso, a 

água não pode ser armazenada por mais que algumas horas (Bazzarella, 2005). 

Os sistemas de tratamento aumentam a qualidade da água residuária filtrando, 

desinfetando, ou tratando-a de outras formas. A água tratada pode ser armazenada 

durante longos períodos de tempo sem representar risco algum de contaminação. Sua 

qualidade é mais alta e a possibilidade de armazenamento significa também que ela 

pode ser utilizada para mais propósitos, incluindo rega de jardins, descargas em vaso 

sanitário e até lavagem de roupas (Mieli, 2001). 

 

2.1.4 Água Azul 
 

Mais conhecida como água de chuva, existem duas maneiras conhecidas de se captar 

a água azul: a primeira é aproveitando o teto da casa, e o segundo é revestindo o 

subsolo de uma área de encosta com plástico e canalizando a água, até uma caixa ou 

reservatório. No caso de tratamento uma simples cloração pode torná-la reutilizável 

para fins não potáveis.  

A água de chuva, de conformidade com a Norma ABNT 15527, só deve ser usada 

em ambientes urbanos para fins não potáveis, isto é, não deve ser usada para beber, para 

banhos, lavagem e cozimento de alimentos. Entre seus principais usos estão: em áreas 

urbanas: banheiro (descarga de vasos sanitários); regas de hortas e jardins; lavagem de 

pisos, quintais e automóveis; em áreas rurais: além dos mesmos fins do ambiente 

urbano, destina-se a irrigação de plantações, lavagem de criatórios de animais e 

bebedouro; Em áreas industriais: além dos usos semelhantes a edificações em ambiente 

urbano, recomenda-se para resfriamento de caldeira e extrusoras, lavagem de peças, 

dentre outras aplicações (Idhea, 2010). 

O reuso das águas de chuva também são extremamente benéficos, seguem alguns 

exemplos: permite aproveitar um recurso disponível, que contribui para economizar na 

conta da água, além de servir como reserva em épocas de seca ou de falta d’água; 

contribui para reduzir a necessidade de água para fins não-potáveis dentro da edificação 

(regas de jardins, lavagem de automóveis, descarga de vasos sanitários); contribui para 

reduzir enchentes nas grandes cidades, que têm o solo impermeabilizado pelo asfalto; 

Educa ambientalmente quem tem contato com o sistema (Idhea, 2010). 
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2.2 Reuso de Água 
 

Reutilizar um certo volume de água, que pode estar tratado ou não, é o processo 

conhecido por reuso. Segundo Mieli (2001), em sua dissertação de mestrado 

sobre Reuso da água domiciliar, é possível classificar os tipos de uso da seguinte forma:  

Reuso indireto não-planejado da água: é aquele em que a água, utilizada em alguma 

atividade humana, é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada a jusante, 

em sua forma diluída, de maneira não intencional e não controlada;  

Reuso indireto planejado da água: é aquele no qual os efluentes depois de tratados 

são descarregados de forma planejada nos corpos de águas superficiais ou subterrâneas, 

para serem utilizadas a jusante, de maneira controlada, no atendimento de alguma 

necessidade. O reuso indireto planejado da água pressupõe que exista também um 

controle sobre as eventuais novas descargas de efluentes no caminho, garantindo assim 

que o efluente tratado esteja sujeito apenas a misturas com outros efluentes que também 

atendam aos requisitos de qualidade do reuso objetivado;  

Reuso direto planejado das águas: é aquele cujos efluentes, depois de tratados, são 

encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reuso. Já vem sendo 

praticado por indústrias e em irrigação;  

Reciclagem de água: é o reuso interno da água, antes de sua descarga em um sistema 

geral de tratamento ou outro local de disposição. Funciona, assim, como fonte 

suplementar de abastecimento do uso original. É um caso particular do reuso direto 

planejado. Na indústria; na irrigação de lavouras, de parques, jardins de escolas e 

universidades, gramados, árvores, arbustos, campos de futebol, campos de golfe; fontes, 

chafarizes, espelhos e quedas d’água, para apagar incêndios, lavagem de transportes 

públicos, de avenidas, rodovias e quadras esportivas. 

Ao longo do ciclo hidrológico a água sofre modificações que afetam suas 

características. Dependendo do local onde se encontram, sua qualidade pode ser 

modificada. Isso está diretamente ligado ao ambiente natural por onde a água circula, 

ou é estocada (Rebouças, 2006).  

Problemas como os de escassez de água, contudo, estão ligados as ações humanas 

que interferem diretamente neste ciclo. “Nos últimos 100 anos o consumo de água 

multiplicou por seis e hoje 1/3 da humanidade vive em áreas onde falta água limpa.” 

(Bazzarella, 2005). Além de o consumo assumir volumes elevados, os processos de 

diminuição da qualidade da água que se tem a disposição vêm atingindo altíssimos 

níveis desde a década de 1950 (Rebouças, 2006). 

 “O Decreto Federal no 79.367, de 9/3/1977, estabeleceu competência ao Ministério 

da Saúde (MS) para definir o padrão de potabilidade da água destinada ao consumo 

humano, a ser observado em todo o território nacional.” (Decreto Presidencial nº 

5440/2005). Nesse decreto foram aprovadas legislações que definem o padrão de 

qualidade da água para o consumo humano, dentre elas, as normas que regulamentam 
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os padrões de potabilidade, proteção sanitária dos mananciais, dos serviços públicos de 

abastecimento de água e controle de qualidade em instalações prediais (Decreto 

Presidencial nº 5440/2005, Ministério da Saúde).  

Em 1988 foi estabelecido que a saúde é direito de todos e dever do estado, e como 

resultado de consultas a companhias de saneamento básico, órgãos de controle 

ambiental, universidades, e laboratórios, teve início a Portaria n° 56/77. Isso implicou 

na regulamentação de normas e definições do padrão de potabilidade da água, 

publicados na Portaria nº 36/90 do MS. Devido a uma reestruturação no Ministério da 

saúde, e a necessidade de inclusão de algumas estruturas de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano, chegou-se a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004. Essa 

Portaria trouxe diversos avanços em relação à Portaria nº 36/90, tais como a visão 

sistêmica da qualidade da água, definição clara dos deveres e responsabilidades dos 

distribuidores de água e da garantia ao consumidor do direito à informação sobre a 

qualidade da água que lhe é oferecida (Decreto Presidencial nº 5440/2005). 

No que diz respeito à avaliação da qualidade da água, é considerada a composição de 

uma amostra em termos de características como microbiológica, física, química, 

dependendo da finalidade de uso. Uma avaliação total de qualidade pode assumir 

padrões complexos como mostrados na figura 2.5 (Rebouças, 2006). 

 

 
Figura 2.5: Árvore da qualidade total da água. Fonte: Águas doces no Brasil (REBOUÇAS, 2006) 

 

Os componentes presentes na água que alteram sua pureza podem ser retratados em 

termos das características citadas anteriormente, que são físicas, químicas e 

microbiológicas, e podem ser traduzidas em forma de parâmetros de qualidade da água. 

Essas características são afetadas diretamente por dois grandes grupos de elementos, os 

sólidos e os organismos, presentes na água (Sperling, 2005). 
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2.3 Tipos de tratamentos  
 

Os sistemas de tratamento de águas residuárias são sistemas biológicos, físico-

químicos ou até bio-fisico-químicos que objetivam o tratamento de efluentes 

domésticos, e industriais. Sua principal finalidade é reduzir a toxidade desses efluentes. 

Dependendo do volume e do estado sanitário do receptor de esgoto pós-tratamento, a 

redução de toxidade, potencialmente poluidora, pode atingir até 80%, sendo que o 

restante é degradado sem danos ambientais (Peixoto, 2006). 

Para o tratamento de águas cinzas e azuis um simples filtro de areia pode solucionar 

o problema de tratamento, pois retira algum sólido suspenso e o excesso de turbidez. 

 

2.3.1 Filtro de areia 

 
A areia, neste filtro, é utilizada como um meio poroso que representa a superfície de 

contato para a filtragem. Neste meio filtrante, as partículas sólidas suspensas são 

mantidas em seu interior devido à colisão e adesão dos grãos de areia, ou até, por 

retenção entre os grãos (Testezlaf, 2006). Dependendo das dimensões da areia no filtro, 

a retenção de partículas pode variar como visto na figura 2.6. 

 

 
Fonte: Técnicas de filtragem para irrigação (TESTEZLAF, 2006) 

Figura 2.6: Retenção de partículas sólidas por filtragem 

 

 

O sistema de filtragem é utilizado quando há a necessidade de elevados níveis de 

remoção de poluentes, e nesse sentido ele cumpre a legislação, que exige a alta remoção 

desses poluentes em tanques sépticos.  
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 Figura 2.7: Filtro de areia com brita 
 

 

2.4 Potencial Hidrogeniônico 
 

O pH é uma característica de diversas substâncias, determinado pela concentração de 

íons de Hidrogênio (H+). Os valores variam de 0 a 14, sendo que valores de 0 a 7 são 

considerados ácidos, valores em torno de 7 são neutros e valores acima de 7 são 

denominados básicos ou alcalinos (Fontes, 2008). Quanto menor o pH de uma 

substância, maior a concentração de íons H+ e menor a concentração de íons OH-. É 

possível ainda encontrar valores de pH menores que 0 e maiores do que 14, porém isso 

é muito raro, e tais valores não podem ser medidos com as sondas normais (Campos, 

2007).  

 

Tabela 2.3: pH de algumas substâncias 
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Em uma substância o pH varia de acordo com sua composição, concentração de sais, 

metais, ácidos, bases e substâncias orgânicas e da temperatura. pH é o símbolo para a 

grandeza físico-química 'potencial hidrogeniônico', essa grandeza indica a acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de uma solução líquida. 

O termo pH foi introduzido, em 1909, pelo bioquímico dinamarquês Søren Peter 

Lauritz Sørensen (1868-1939) com o objetivo de facilitar seus trabalhos no controle de 

qualidade de cervejas (à época trabalhava no Laboratório Carlsberg, da cervejaria 

homônima). O "p" vem do alemão potenz, que significa poder de concentração, e o "H" 

é para o íon de hidrogênio (H+). Às vezes é referido do latim pondus hydrogenii. 

Matematicamente, o "p" equivale ao simétrico do logaritmo (cologaritmo) de base 10 

da atividade dos íons a que se refere. Para íons H+: 

 

    
[ ]+−=

H
apH 10log

                 (2.1) 

 

Sendo que +H
a  representa a atividade em mol dm-3, em soluções diluídas (abaixo de 

0,1 mol dm-3), os valores da atividade se aproximam dos valores da concentração, 

permitindo que a equação 2.1 seja escrita como abaixo: 

 

[ ]+
−= HpH 10log                  (2.2) 

 



 

 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 3 
 

Lógica Fuzzy 

______________________________________________________________________ 

 
Segundo Campos e Saito (2004), pode-se afirmar que em se tratando de um sistema 

de controle, a lógica fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humana de pensar. Por 

meio da lógica fuzzy pode-se capturar o conhecimento humano, especialmente de 

operadores de plantas e processos industriais com fortes características de não 

linearidades, às vezes com comportamento dinâmico pouco conhecido, e implementar 

um controlador computacional com desempenho idêntico, ou melhor, que o do operador 

humano.  

Conceitualmente a lógica fuzzy pode ser definida como a lógica que suporta os 

modos de raciocínio que são aproximados, ao invés de exatos, ao contrário do Princípio 

da Não Contradição de tradição aristotélica (falso ou verdadeiro) e da álgebra booleana.  

Zadeh (1965) desenvolveu a ideia que pode ser considerada o marco inicial da teoria 

dos conjuntos fuzzy, em que ele trabalhou a forma de flexibilizar a pertinência de 

elementos aos conjuntos, criando a ideia de grau de pertinência. Desta forma, um 

determinado elemento pode pertencer parcialmente a um conjunto. Como exemplo, seja 

K o conjunto dos números, aproximadamente, iguais a 10, no universo dos números 

naturais, em que se propõe uma função de pertinência µ onde:  

 (14 e 6) ∈  K → µ(14)=0; µ(6)=0 (não pertinência)  

(13 e 7) ∈   K → µ(13)=0,25; µ(7)=0,25  

(12 e 8) ∈  K → µ(12)=0,5; µ(8)=0,5 

(11 e 9) ∈  K → µ(11)=0,75; µ(9)=0,75  

10 ∈  K → µ(10)=1,0 (pertinência total)  

 Na figura 3.1 mostra-se a função de pertinência µ  proposta para os números 

aproximadamente iguais a 10. 

 

 
Figura 3.1: Função de pertinência µ para os números, aproximadamente, iguais a 10. 
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3.1 Conjuntos Fuzzy 

 Um conjunto fuzzy é definido em um universo de discurso (conjunto base) X, e é  

caracterizado pela sua função de pertinência:  

  

A : X → [0,1] 
  

A(x) é o grau com que x pertence a A, expressa também a extensão com que x se 

enquadra na categoria representada por A.  

Nos sistemas de controle e modelagem fuzzy são usadas várias funções de 

pertinência, que na realidade são funções matemáticas, que são escolhidas e utilizadas 

nos projetos para que melhor adequem-se às situações de controle e modelagem 

requeridas.  

A função de pertinência dada pelas equações abaixo é uma função matemática das 

mais utilizadas em projetos de controle e modelagem fuzzy: 

µ(x)=0 , x ≤ a                                                                                   (3.1)  

 

µ(x)=(x-a)/(b-a) , x∈[a,b]                                                                                (3.2)  

 

µ(x)=(c-x)/(c-b),x∈[b,c]                                                                                        (3.3)  

 

µ(x)=0,c≤x                                                                                                             (3.4)  

 

se a=0, b=1 e c=2 então:  

x=0 → µ(x)=0  

x=1 → µ(x)=1  

x=2 → µ(x)=0  

 

E, a forma de µ(x) é dada na Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2: Função de pertinência triangular a partir da origem. 
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3.2 Teoria dos Conjuntos Fuzzy  

 A teoria dos conjuntos fuzzy é uma extensão da teoria dos conjuntos tradicionais. 

Desta forma, as principais operações e relações entre conjuntos fuzzy são definidas 

como extensões das operações e relações tradicionais. A tabela 3.1 mostra as operações 

e relações com conjuntos fuzzy, onde A e B são conjuntos fuzzy sobre um conjunto base 

X, onde A(x) e B(x) representam os graus de pertinência de x nos conjuntos fuzzy A e B. 

 

Tabela 3.1 - Operações e relações com conjuntos fuzzy 

 
 

3.3 Sistema de Inferência Fuzzy 

 

Um sistema de inferência fuzzy é composto por três estágios:  

• Fuzzyficação; 

• Inferência;  

• Defuzzyficação. 

 

Segue uma pequena descrição a respeito de cada estágio que compõe um sistema de 

inferência fuzzy. 

 

3.3.1 Fuzzyficação 

 

 A fuzzyficação é o processo de transformação da entrada, em graus de pertinência 

ou de certeza no conceito, produzindo uma interpretação ou adjetivação da entrada. Ou 

seja, é a transformação de um número ou conjunto da lógica tradicional em um 

conjunto fuzzy.   

As funções de pertinência fuzzy representam os aspectos fundamentais de todas as 

ações teóricas e práticas dos sistemas fuzzy. Uma função de pertinência é uma função 
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numérica gráfica ou tabulada que atribuem valores de pertinência fuzzy para valores 

discretos de uma variável.  (Shaw e Simões, 1999).   

Segundo Turksen (1984 apud Silva, 2005), as funções de pertinência são definitivas 

com base nos seguintes métodos:   

• Avaliação e dedução subjetivas: como os conjuntos fuzzy pretendem 

geralmente modelar a percepção e o conhecimento das pessoas, eles podem 

ser determinados por meio de procedimentos de cognição simples ou 

sofisticados. Num contexto simples, pessoas desenham ou especificam 

curvas de pertinência diferentes, apropriadas ao problema apresentado. Em 

casos mais complexos as pessoas podem ser submetidas a testes para fornecer 

dados determinantes à determinação dos graus de pertinência.  

• Formas ad hoc: enquanto existe uma infinidade de formas possíveis de 

funções de pertinência, as mais reais operações de controle fuzzy derivam de 

um pequeno conjunto de tipos de curvas, como, por exemplo, os conjuntos 

fuzzy triangulares. Isto simplifica o problema, já que neste caso basta escolher 

o valor central e a inclinação das retas de ambos os lados do conjunto fuzzy.  

• Conversão de frequências ou probabilidades: às vezes, as informações 

tomadas na forma de histogramas de frequências ou mesmo outras curvas de 

probabilidade são usadas como base para a construção da função de 

pertinência. Cabe destacar que funções de pertinência não são 

necessariamente probabilidades.  

• Mensuração física: muitas aplicações da lógica fuzzy são mensurações físicas, 

mas quase nenhuma mede diretamente os graus de pertinências.   

 A parte mais crítica da construção de um modelo fuzzy é a escolha da forma de cada 

conjunto fuzzy, visto que esta determina a correspondência entre os dados de entrada e 

os seus conceitos linguísticos correspondentes.   

As funções de pertinência, também chamadas de termos, podem assumir diversos 

formatos, as principais funções matemáticas são: triangular, trapezoidal, gaussiana, Bell 

generalizada, sigmoidal, polinomial assimétrica, S-shape. Segundo Shaw e Simões 

(1999) as funções mais utilizadas são as triangulares e trapezoidais, por serem de mais 

fácil implementação. É importante ressaltar que os termos complexos não, 

necessariamente, apresentam resultados melhores. A figura 3.3 apresenta um exemplo 

de funções de pertinência para uma variável chamada erro.  

 



CAPÍTULO 3. LÓGICA FUZZY 20 

 

 
Figura 3.3: Funções de Pertinência 

3.3.1.1 Regras 
 

As regras do tipo mais comumente utilizadas são as sentenças linguísticas e são 

muito importantes no desempenho de um Sistema de Inferência Fuzzy. As regras 

normalmente são fornecidas por especialistas, conhecedores do sistema, operadores de 

plantas ou processos industriais na aplicação de controle e modelagem fuzzy.  

As regras fuzzy são estruturas vastamente utilizadas em várias abordagens da teoria 

fuzzy. Elas podem ser entendidas de diversas maneiras. Conceitualmente, as regras fuzzy 

descrevem situações específicas que podem ser submetidas à análise de um painel de 

especialistas, e cuja inferência nos conduz a algum resultado desejado. A inferência 

baseada em regras fuzzy pode também ser compreendida como um funcional que 

mapeia um conjunto de entradas do sistema para um conjunto de saídas (como em um 

esquema de interpolação). 

A regra fuzzy é uma unidade capaz de capturar algum conhecimento específico, e um 

conjunto de regras é capaz de descrever um sistema em suas várias possibilidades. 

Cada regra fuzzy, da mesma forma que uma afirmação clássica, é composta por uma 

parte antecedente (a parte Se) e uma parte consequente (a parte Então), resultando em 

uma estrutura do tipo: 

 

Se {antecedentes} Então {consequentes}. 

 

Os antecedentes descrevem uma condição (premissas), enquanto a parte consequente 

descreve uma conclusão ou uma ação que pode ser esboçada quando as premissas se 

verificam. Alguns conceitos da teoria de conjuntos fuzzy clássica é que os primeiros 

descrevem uma condição elástica, ou seja, uma condição que pode ser parcialmente 

satisfeita, enquanto os últimos descrevem uma condição rígida (a regra não funciona se 

os antecedentes não são completamente satisfeitos). 

Os antecedentes definem uma região fuzzy no espaço das variáveis de entrada do 

sistema. Já os consequentes descrevem uma região no espaço das variáveis de saída do 

sistema, independente da sua conclusão/ação. Sendo assim, a construção dos 

antecedentes muitas vezes resulta em um trabalho de classificação, enquanto a 
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elaboração dos consequentes exige um conhecimento, ainda que empírico, sobre a 

dinâmica do sistema. 

Pode-se esperar, então, que a elaboração dos consequentes de uma regra seja mais 

complexa do que a dos antecedentes. 

Uma vez construído o conjunto de regras fuzzy necessita-se de uma “máquina de 

inferência” para extrair a resposta final. Existem vários métodos de inferência possíveis 

e a escolha por um deles depende do sistema que está sendo analisado. No entanto, a 

inferência mais comum, e amplamente utilizada no controle de sistemas, é o Método de 

Mamdani. 

As regras são processadas em paralelo, ou seja, todas as regras (circunstâncias) são 

consideradas ao mesmo tempo, e, ao final, obtém-se uma resposta que pode ser tanto 

um valor numérico clássico, quanto um conjunto fuzzy ou um funcional, a depender do 

tipo de consequente utilizado. Às vezes, é necessário que a saída do sistema seja um 

número, o que é muito comum em controladores fuzzy, pois o sistema precisa ser re-

alimentado. Nestes casos se a saída do sistema for um conjunto fuzzy, então se faz 

necessário um processo de desfuzzyficação para se obter um número apropriado.  

 

3.3.3 Inferência 
 

 Neste estágio é onde ocorrem as operações com os Conjuntos Fuzzy, é feito o 

mapeamento de Conjuntos Fuzzy em Conjuntos Fuzzy e determina-se como as regras 

são ativadas e combinadas. 

A inferência fuzzy é utilizada para se obter conclusões sobre um conjunto de leis SE 

ENTÃO. Existem duas importantes formas para regras de inferência: Modus Ponens e 

Modus Tollens, descritos na Tabela 3.2 e Tabela 3.3, respectivamente. 

 

 

Tabela 3.2: Regras de inferência Modus Ponens 
 

 
 

Tabela 3.3: Regras de inferência Modus Tollens 
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Além disso, em geral, os sistemas fuzzy podem ser agrupados em dois modelos de 

sistema de inferência fuzzy: Mamdani (Mamdani e Assilan, 1974) e Takagi-Sugeno 

(Takagi e Sugeno, 1985), que diferem fundamentalmente em suas habilidades para 

representar diferentes tipos de informação. O primeiro grupo é constituído por modelos 

linguísticos, ou seja, a base das regras é estritamente linguística e baseia-se na 

utilização da linguagem natural para descrever o comportamento dos sistemas. No 

segundo ao invés das relações difusas, são equações paramétricas que relacionam as 

entradas e as saídas do processo. No modelo de Sugeno existem outras características 

interessantes a serem observadas, como por exemplo:  

- A saída numérica é calculada diretamente pela soma das saídas das regras, 

ponderada pelos valores de ativação de cada uma delas;  

- Esse modelo é utilizado para problemas de estimação (substituir uma planta real 

por um estimador). 

O modelo proposto por Mamdani, escolhido neste trabalho, apresenta como 

característica básica o fato de tanto os antecedentes como os consequentes serem 

mapeados por conjuntos linguísticos. Para cada regra de inferência, caso se tenha mais 

de uma variável de entrada, é necessário aplicar uma técnica de agregação dos 

conjuntos antecedentes, a fim de que seja gerado um conjunto consequente. No caso de 

existirem “n” regras, serão gerados “n” conjuntos consequentes, que são combinados.   

Os controladores fuzzy baseados em regras relacionam os conjuntos fuzzy do seguinte 

modo:  

 

SE <condições> ENTÃO <conclusão>  

SE <antecedente> ENTÃO <consequente>  

SE x = <A> ENTÃO y = <B>  

SE pressão = <baixa> ENTÃO válvula = <abrir um pouco>  

  

A técnica mais comum na composição dos vários conjuntos fuzzy de entrada para 

cada regra é o método de inferência MAX-MIN. O “MIN” implica em um conectivo 

“E” e o “MAX” em um conectivo “OU”. O conectivo “E”, chamado de operação de 

agregação, resulta na interseção fuzzy dos termos de entrada. O conectivo “OU”, 

chamado de operação de composição, resulta na união dos termos de saída. A figura 3.4 

apresenta um exemplo de cálculo, passo a passo, do valor discreto (crisp) da saída de 

um controlador fuzzy com cinco regras (MAX-MIN). 
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Figura 3.4: Exemplo de cálculo da saída discreta (crisp) de um controlador fuzzy 
 

3.3.4 Defuzzyficação 

 

Para situações que requerem uma resposta numérica, o conjunto fuzzy da saída é 

transformado num valor único pelo processo de defuzzyficação, ou seja, o valor da 
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variável linguística de saída inferida pelas regras fuzzy será traduzido em um valor 

discreto. Os métodos mais utilizados são Centro de Gravidade (centro da área, C-o-A, 

Center of Gravity), Centro do Máximo (método de defuzzyficação pelas alturas, C-o-M, 

Center of Maximum) e Média do Máximo (M-o-M, Mean of Maximum).   

O método C-o-A calcula a saída discreta y, como o próprio nome sugere, calculando 

o centróide da área composta que representa o termo (função de pertinência) de saída 

fuzzy (µOUT). O cálculo da saída é dado pela Eq. (3.1). A figura 3.5 apresenta um 

exemplo de defuzzyficação através do método C-o-A (Lima, 2007). 

                                                  (3.1) 

 

onde:  

yi  - posição do centróide da função de pertinência individual. 

 
Figura 3.5: Exemplo de defuzzyficação através do método C-o-A 

 

No método C-o-M os picos das funções de pertinência representados no universo de 

discurso da variável de saída são utilizados na defuzzyficação, enquanto as áreas das 

funções de pertinência são ignoradas. Este método é indicado para aplicações de 

controle em malha fechada, onde a continuidade da saída do controlador é importante 

para garantir a estabilidade do sistema e evitar oscilações. A saída discreta é calculada 

como uma média ponderada dos máximos, cujos pesos são os resultados da inferência, 

conforme a Eq. 3.2 (Lima, 2007).  

                          (3.2) 

 

Onde:  

µo,K(yi)  - pontos de máximo (alturas) das funções de pertinência de saída; e  

yi  - posição do máximo da função de pertinência individual.  
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O método M-o-M é indicado para reconhecimento de padrões, e calcula, como o 

nome sugere, a saída através da média dos máximos, conforme a Eq. 3.3. 

 

 

(3.3) 

 

Onde:  

i - i-ésimo elemento do universo de discurso, e;   

n - universo total desses elementos.  

 
Figura 3.6: Exemplo de Defuzzyficação através do método M-o-M 

 

Para este trabalho foi utilizado o M-o-M, devido às limitações de memória que o 

microcontrolador possui e pelo fato de simplificar os cálculos na utilização de funções 

de pertinência triangulares e trapezoidais. 

  

  

 

 



 

 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 4 
 

Construção da Bancada Experimental 
______________________________________________________________________ 

 

Neste capítulo são apresentados os detalhes sobre a estrutura que foi desenvolvida 

para realização dos testes experimentais do trabalho, desde a aquisição dos 

equipamentos e dispositivos necessários até a comunicação entre os mesmos. 

 

4.1 Medição de PH 
 

A medição de pH é um dos estudos mais frequentemente utilizados na análise da 

qualidade da água. O pH influencia o equilíbrio das concentrações de muitos 

componentes na água, tendo assim um vasto campo de aplicação em processos de 

purificação, tratamento de esgotos, produção de alimentos, entre outros muitos 

processos (Yoo et.al., 2004). Na indústria moderna é de fundamental importância o 

processo de controle de pH. Controlar os valores de pH em indústrias químicas, 

petroquímicas e em outras aplicações, como por exemplo tratamento de esgotos, vêm 

gerando muitas pesquisas atualmente.  

Na indústria química controlar os valores de pH pode implicar no aumento do 

rendimento das reações, em tratamentos de esgotos, pode diminuir o impacto ambiental. 

A grande dificuldade no controle do pH é a sua alta não linearidade que interfere no 

ganho do processo. Por esse motivo, controladores convencionais como PID, não são 

vantajosos nesse tipo de processo, (Vale et.al., 2008). A utilização de controladores 

preditivos, adaptativos, inteligentes no caso deste trabalho, ou mesmo a junção dessas 

técnicas vem demonstrando ser uma solução interessante para tal tipo de controle. A 

figura 4.1 mostra a não linearidade estática do pH. 

 

Figura 4.1: Não linearidade estática simplificada 
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4.2 Planta de pH  
 

 No intuito de demonstrar, através de experimentos, que os resultados de simulação 

tem validade, foi construída uma planta para controlar o pH das águas de reuso. A 

figura 4.2 mostra um modelo simplificado do projeto e, a figura 4.3 mostra como ficou 

o protótipo real. 

 

 
 

Figura 4.2: Modelo simplificado da planta de pH 

 

 
Figura 4.3: Protótipo real de Tanques para o controle de pH. 
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Foram adquiridos dois reservatórios de vidro, semelhantes a aquários, uma base feita 

em madeira e coberta por fórmica, duas bombas de máquina de lavar (220V, 

0,22A,vazão de aproximadamente 2,5 gpm), dois reservatórios plásticos para exercer a 

função de filtro de areia, duas válvulas de pé para garantir que as bombas de máquina 

de lavar estarão sempre afogadas, 5 metros de cano de 20mm e 10 joelhos, como já 

citado, tem-se ainda o sensor de pH, as duas bombas dosadoras de reagente. 

Um detalhe importante é que as águas cinzas ou azuis são geralmente alcalinas, 

portanto na maioria das vezes será necessária apenas a correção utlizando solução 

redutora. 

A planta foi configurada da seguinte forma: um dos reservatórios se encontra em 

série com um filtro simples de areia e pedras de aquário, este filtro não é controlado, 

apenas tem por objetivo receber a água cinza ou azul e retirar o excesso de partículas da 

mesma, como já antes citado. No outro reservatório foi colocado o sensor de pH, que 

receberá a água do primeiro reservatório e a inserção do líquido redutor de pH 

controlado via microcontrolador. 

 

 
Figura 4.4 Algoritmo da planta de pH 

 

 A planta funciona da maneira descrita no fluxograma da figura 4.4. Uma bomba 

monofásica posicionada no reservatório inferior lança a água filtrada ao reservatório 

superior, o que ocorre quando um sensor de nível detecta a presença de água no mesmo. 

No reservatório superior, ou reservatório de controle, existe um sensor de pH (que envia 

os dados lidos para o microcontrolador), nele ainda é feita a mistura da substância 

reagente com a água a ser neutralizada, através de uma misturador. 

O microcontrolador se comunica com o computador pela porta serial RS 232. A 

partir da primeira leitura, duas bombas d’água (uma é acionada adicionando o líquido 
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redutor e a outra o elevador, atuadores) de corrente contínua controladas pelo PWM do 

microcontrolador iniciam a correção do pH.  

A água de reuso, é lançada constantemente no reservatório superior, o limite de 

capacidade do reservatório também é medido pelos sensores de nível, o processo de 

correção é finalizado no momento em que o setpoint estabelecido para o pH é 

alcançado.  

É importante salientar que o hardware foi desenvolvido através de componentes de 

baixo custo, visando constatar que é possível fazer reuso de água sem gastos excessivos 

e com qualidade.  

 

4.3 Sensor de pH  
 

O pH pode ser determinado usando um medidor de pH. O medidor de pH é um 

milivoltímetro com uma escala que converte o valor de potencial do eletrodo em 

unidades de pH. Este tipo de eletrodo é conhecido como eletrodo de vidro, que na 

verdade, é do tipo "íon seletivo". 

Cada sensor  de pH é um eletrodo  íon sensível  e a medição é  feita através da  

“troca” de íons na membrana de vidro, alterando assim o potencial  elétrico da 

membrana. A tensão, então, representa a diferença de potencial entre o eletrodo de 

medição e o de referência.  

Nos sistemas atuais,  os eletrodos são combinados  (figura 4.5),  ou seja,  os de 

medição e referência são montados juntos no mesmo corpo de vidro e desta forma 

pode-se diminuir o tamanho do conjunto e consequentemente facilitar a sua montagem 

no processo onde a medição será realizada. 

 

 
 

Figura 4.5: Membrana de vidro em um eletrodo combinado 

 

Os sinais gerados pelos eletrodos de pH são muito baixos e necessitam de receptores 

de alta impedância, o que torna o sistema muito suscetível a ruídos, e interferências 

causadas por falhas de aterramento, por exemplo. Com o avanço da tecnologia, já 
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existem atualmente sensores com o sistema de  pré-amplificação   anexo   à   sonda,   o   

que   torna   o   sistema   bastante   eficiente,   porém  com  um consequente aumento de 

custo. 

 

4.3.1 Testes com o sensor 
 

 Para a inserção do sensor na planta fez-se necessária a realização de sua calibração, 

a mesma foi realizada no laboratório de química do IFPB, Campus de Cajazeiras. 

Foram utilizadas diversas substâncias para testes e dentre essas substâncias estão tanto 

substâncias ácidas como básicas, a referência inicial utilizada foi água que possui o pH 

aproximadamente igual a 7,4. A tabela 4.1 mostra quais as soluções que foram 

preparadas, além é claro de substâncias que já possuem pHs conhecidos, como limão, 

vinagre, etc. 

 Para cada 100ml de água destilada foi adicionada uma quantidade de 5ml de 

solução, a temperatura em que os valores foram colhidos foi de aproximadamente 25ºC. 

Para as medições foi utilizado um medidor de pH digital da Procyon, a figura 4.6 

mostra o medidor associado ao sensor no momento de uma medida. 

 

Tabela 4.1: Dados colhidos com a utilização do sensor de pH 

Substância pH Tensão em mV 

Hidróxido de sódio 13,8 390 

Vinagre 2,24 -268 

Limão 1,31 -322 

Bicarbonato de Sódio 7,51 29 

Leite de Magnésia 9 118 

Ácido sulfúrico 4,22 -175 

Água destilada + creme dental 8,54 87 

 

 
Figura 4.6: Medidor de pH Procyon e sensor de pH 
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Através dos testes realizados é possível comprovar que os valores de pH obtidos 

variam de maneira linear com relação aos valores de tensão obtidos, e que enquanto o 

pH é neutro, ou seja 7, a tensão que o sensor apresenta na saída é 0V, para cada unidade 

de pH somada a 7 a tensão varia 59mV, e para cada unidade de pH subtraída do 7 a 

tensão varia em -59mV. Por exemplo: 

 

Tabela 4.2: Tensão e seus respectivos valores de pH 
pH Tensão em mV 

5 -118 

6 -59 

7 0 

8 59 

9 118 

 

Outros trabalhos, como “Cuidados Básicos com pHmetros” (Bugnolli, 2007), 

confirmam tal leitura de dados. A figura 4.7 apresentada por Bugnolli, mostra 

detalhadamente a variação de pH que um sensor apresenta para determinadas variações 

de temperatura. 

 

 
Figura 4.7: Gráfico pH X mV  

 

4.4 Atuadores 
 

 Os atuadores utilizados para a correção do pH foram duas bombas de corrente 

contínua (bombas de pára-brisas). As mesmas são acionadas com 12V e com uma 

corrente de aproximadamente 3,5A, sendo necessário para controle das mesmas o 

desenvolvimento de um circuito de potência, tendo em vista que a saída do 
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microcontrolador possui apenas 20mA o que não é o suficiente para suprir a 

necessidade das bombas. 

 A figura 4.8 mostra o circuito desenvolvido para a bomba d’água. 

 

Figura 4.8: Circuito para o atuador (bomba d´água) 
 

 O circuito da figura 4.8 é composto por dois transistores funcionando como chave, 

um sendo acionado pelo PWM (BC548), e o outro (TIP122) repassando o sinal de 

chaveamento do BC548 para a bomba d’agua, duas resistências e um diodo 1N4004 em 

paralelo com a bomba no intuito de evitar correntes reversas. 

 

4.4.1 Vazão no atuador 
 

 Para o controle do atuador pelo PWM do microcontrolador a bomba foi sujeita a 

7(sete) diferentes ciclos de trabalho, com isso é possível saber exatamente quais valores 

de PWM devem ser aplicados na dosagem de substância corretora de pH. 

A tabela 4.3 mostra os resultados obtidos tanto com relação ao tempo em que a 

bomba leva para lançar 1dcm³ de água, em relação à vazão em ml/s apresentada pela 

mesma. É importante salientar que na montagem do hardware são consideradas duas 

bombas de água, pois uma delas é a responsável pelo líquido ácido e outra pelo 

alcalino, também lembra-se que o CT – Ciclo de Trabalho, valor associado a 

porcentagem de PWM, valor que varia entre 0 e 255, é a quantidade de tempo que a 

bomba estará ativa dentro de um ciclo de tempo determinado. 
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Tabela 4.3: Tempo e vazão do atuador 
Desvio Padrão 10 medições para 1dcm³ de água  

  

CT=30 CT=45 CT=60 CT=75 CT=90 CT=105 CT=120 
139 57 45 36 31 29 22 
137 58 44 35 31 27 21 
136 59 46 39 32 28 22 
132 58 44 38 33 26 22 
130 59 44 36 31 28 23 
132 57 45 35 33 29 23 
132 59 43 37 31 27 23 
139 61 45 35 30 29 24 
138 58 44 39 31 27 24 
137 61 46 35 32 28 24 

Desvio Padrão em s 3,36 1,42 0,97 1,65 0,97 1,03 1,03 
  
Vazão em ml/s 7,19 17,54 22,22 27,78 32,26 34,48 45,45 

  

7,30 17,24 22,73 28,57 32,26 37,04 47,62 
7,35 16,95 21,74 25,64 31,25 35,71 45,45 
7,58 17,24 22,73 26,32 30,30 38,46 45,45 
7,69 16,95 22,73 27,78 32,26 35,71 43,48 
7,58 17,54 22,22 28,57 30,30 34,48 43,48 
7,58 16,95 23,26 27,03 32,26 37,04 43,48 
7,19 16,39 22,22 28,57 33,33 34,48 41,67 
7,25 17,24 22,73 25,64 32,26 37,04 41,67 
7,30 16,39 21,74 28,57 31,25 35,71 41,67 

 

4.5 Microcontrolador 16F877A 
 

Para automação do projeto foi utilizado um kit didático da Microgênios, controlado 

por um PIC 16F877A®, figura 4.9. Este kit possui suporte tanto para 

microcontroladores da família 16 como da família 18, tendo, ainda, comunicação serial, 

USB, cooler para controle de velocidade, relés para acionamentos de equipamentos de 

corrente alternada, displays de 7 segmentos, display LCD. 

O PIC 16F877A®, possui como características principais: frequência de operação 

(clock) até 20MHz,; Memória flash de programa com 8192 palavras de 14 bits; 

memória RAM com 368 bytes e memória EEPROM com 256 bytes. Possui 35 

instruções RISC, 40 pinos. Pode funcionar com alimentação de 2V a 5,5V. A versão 

utilizada neste trabalho do PIC16F877A® contém um módulo de 2 comparadores 

analógicos (CMCON) e um módulo gerador de voltagem de referência (VRCON).  

Como periféricos ele possui: 5 conjuntos de portas de entrada e saída (total de 33 

portas) Conversor analógico-digital de 10 bits de resolução e 8 canais de entrada; 

Periférico de comunicação paralela e serial (USART e MSSP); 2 Módulos CCP 

(Comparação, Captura e PWM); 3 Timers (1 de 16 bits e 2 de 8 bits); Watchdog timer; 
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Memória Flash. O microprocessador utiliza a memória FLASH no armazenamento dos 

programas. Possui 8k linhas tendo cada linha 14 bits. 

O microcontrolador é usado em sistemas de automação com grande número de 

aplicações devido ao seu número de pinos ele é muito versátil para projetos que 

envolvem um grande poder de processamento. Controle em comunicação visual como: 

Placares eletrônicos, painel de mensagem, controle de display de LCD ou LED, painel 

de senha, relógios de hora e temperatura em vias públicas ou em outra comunicação 

visual. 

Usando os protocolos internos de comunicação SPI, I2C, USART, paralela, 

comunica-se com qualquer outro dispositivo eletrônico, tais como cartão memória 

externa, sensor de temperatura, umidade, nível de água, fluxo de fluidos, outros. 

 
Figura 4.9: Kit didático da Microgênios para o PIC 16F877A®. 

4.6 Comunicação Serial 

Comunicação serial é o processo de enviar dados, um bit de cada vez, 

sequencialmente, num canal de comunicação ou barramento. A comunicação serial é 

usada em toda comunicação de longo alcance e na maioria das redes de computadores, 

onde o custo de cabos e as dificuldades de sincronização tornam a comunicação 

paralela impraticável. Para curtas distâncias, barramentos seriais estão se tornando cada 

vez mais comuns devido ao ponto em que as desvantagens dos barramentos paralelos 

(densidade de interconexão) superam suas vantagens de simplicidade. A comunicação 

do kit de microcontrolador com o computador para aquisição dos dados do sensor foi 

realizada pela via RS-232. 
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O RS-232 é recomendado para conexões curtas (quinze metros ou menos). Os sinais 

variam de 3 a 15 volts positivos ou negativos, valores próximos de zero não são sinais 

válidos. O nível lógico um é definido por ser voltagem negativa, a condição de sinal é 

chamada marca e tem significado funcional de OFF (desligado). O nível lógico zero é 

positivo, a condição de sinal é espaço, e a função é ON (ligado). Níveis de sinal +-5, +-

10, +- 12 e +-15 são vistos comumente, dependendo da fonte elétrica disponível. 

A maioria dos microcontroladores disponíveis no mercado possui uma USART. O 

16F877A®, é um exemplo, sua USART possui capacidade de comunicação RS-232 no 

modo assíncrono com velocidade de até 115.000 bps (bits por segundo), dependendo 

exclusivamente do cristal utilizado no clock de operação do microcontrolador. Na 

aplicação desenvolvida foi utilizado um cristal de 8Mhz e velocidade de conexão serial 

para comunicação com o computador foi 19.200bps. 



 

 

______________________________________________________________________ 

Capítulo 5 
 

Modelagem, Controle e Resultados Obtidos 
______________________________________________________________________ 

 

 

Neste capítulo serão apresentados a modelagem do sistema em questão, a 

implementação dos controladores, e os resultados obtidos a partir das simulações 

desenvolvidas em ambiente Matlab® e de experimentos práticos.  

A partir das simulações para um controlador PD convencional, um fuzzy P e um 

fuzzy PD, foi possível realizar uma análise prévia de qual seria o comportamento da 

planta real quanto a estabilidade e desempenho do sistema. 

Justifica-se ainda nesse capítulo o porquê da utilização do controlador fuzzy na 

planta, a partir da comparação dos resultados obtidos e análise dos índices de 

desempenho.  

Para a realização da simulação do processo proposto, as variáveis que teriam maior 

influencia direta no controle do pH foram modeladas, e, com isso, foram obtidas as 

funções de transferência em tempo contínuo do sensor, incluindo um filtro digital 

utilizado para redução do ruído no microcontrolador, do conjunto atuador, formado por 

2 bombas e os líquidos de redução e elevação do pH, e da dinâmica da planta (pH x 

tempo quando o misturador está atuando).  

 

5.1 Modelagem da Planta 
 

Para desenvolver as simulações foi necessário se fazer o levantamento do modelo da 

planta. Essa modelagem foi realizada a partir de experimentos reais, e os resultados 

testados, tanto nas simulações como na planta real.  

O primeiro passo realizado foi a observação da dinâmica da planta. O gráfico da 

figura 5.1 representa o sinal recebido pelo computador quando a planta foi submetida a 

um degrau (unitário no pH) em relação ao tempo de acomodação. O gráfico, portanto, 

representa a influência que o par, quantidade de água no reservatório e a influência 

causada pelo misturador (utilizado para acelerar o processo de regulação do pH) 

exercem sobre os valores de pH, sendo essa a dinâmica modelada. 
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Figura 5.1: Comportamento dinâmico da planta de pH 

 

Para obtenção desse gráfico foi aplicado um degrau unitário de pH ao sistema, o 

mesmo apresentou leitura inicial de aproximadamente 8,8 interrompendo-se tal leitura 

quando o pH estabilizou em torno de 7,8. É possível observar ainda na figura 5.1 que a 

resposta possui um determinado ruído, mas que não interfere significativamente na 

obtenção da curva mostrada.  

A partir do gráfico obtido, e utilizando a equação 5.1 chega-se a equação 5.2. E, os 

valores, como podem ser visualizados, são de K=1, o que significa um ganho unitário 

ou a aplicação do degrau, e a constante de tempo Ts=912,53s aproximando assim o 

sistema por um modelo de primeira ordem. 

 

                                (5.1) 

 

Onde: K é ganho do sistema e T a constante de tempo. 

     
153,912

1
)(

+
=

s
sGp                                                           (5.2) 

 

É possível notar que a dinâmica da planta é relativamente lenta, o que representa que 

o sistema de homogeneização da mistura demora uma certa quantidade de tempo para 

distribuir as substâncias ácidas e básicas por todo o líquido contido no reservatório de 

forma que não haja mais alteração no pH. 

5.1.1 Sensor 

O sensor é representado no sistema por uma função de transferência de primeira 

ordem dada pela Eq. 5.3. Essa função foi obtida através de ensaios experimentais. 

Nesse ensaio foram preparadas duas substâncias com variação de 1 ponto de pH, ou 

seja, um degrau unitário de pH foi aplicado ao mesmo. O resultado obtido foi uma 

1
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+
=
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K
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constante de tempo de 22.78s e ganho 1, onde sua saída é dada em pH (0 a 14). 

Salienta-se ainda que a dinâmica do sensor modelada está associada a um filtro digital 

implementado no microcontrolador, filtro este, que tem a função de minimizar os ruídos 

da aquisição de sinais. 

 

     
122,78s

1
(s)Gs

+
=      (5.3) 

 

Diferente da dinâmica da planta a do sensor é consideravelmente rápida, o que já era 

esperado, já que o grau de sensibilidade do sensor deve ser o suficiente para garantir 

que os dados da planta serão representados adequadamente. 

 

5.1.2 Atuador  
 

No bloco atuador, que é o conjunto de duas pequenas bombas d’água e os líquidos 

redutores e elevadores de pH,  foi modelada uma função de transferência para  

representar a dinâmica existente entre a quantidade de substância adicionada ao 

reservatório e a saída do pH, mostrada  pela  equação 5.4.  

 

    
s

sGa

6108.8
)(

−
×

=        (5.4) 

 

Vale ressaltar que para o experimento realizado, foram preparadas substâncias 

básicas e ácidas de acordo com a necessidade do mesmo. Essas substâncias tiveram 

seus pHs fixados em um índice 3, para o ácido adicionado e, de 11 para a base 

adicionada, tornando o módulo das ações diretas e inversas iguais a 4, ou seja, ambas 

distam de 4 em relação a referência, 7. 

Salienta-se ainda que houve a implementação, no bloco atuador, de um seletor de 

referência (Este será melhor detalhado na seção a seguir). Além disso, o atuador possui 

uma ação integrativa dentro do processo, ou seja, ao cessar a inserção de reagente (para 

a correção) o pH permanece no valor desejado. 

 

5.2 Simulações do Controle 
 

 Através do toolbox do MatLab® é possível desenvolver diversas implementações 

utilizando tanto o modelo de Mamdani quanto o de Sugeno para um controlador fuzzy e, 

como destacado anteriormente, o escolhido foi Mamdani. Antes do fuzzy foi projetado 

um PD (Proporcional Derivativo), com o objetivo de se analisar se um controlador 

convencional mais simples seria uma boa solução, logo após implementou-se um fuzzy 

P (proporcional). Para simular este tipo de controlador foi considerada apenas uma 
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entrada chamada erro e, em ambiente Simulink, foi inserido o modelo da planta e os 

modelos do sensor e atuadores, objetivando ao final, a obtenção de uma resposta 

satisfatória para implementação no PIC. O terceiro controlador implementado foi um 

fuzzy PD. Neste foram consideradas duas entradas, uma de erro (proporcional) e outra 

de variação de erro (derivativo).  

 O processo utilizado para conversão das variáveis numéricas, para o conjunto fuzzy, 

foi a média dos máximos, conforme comentado no capítulo 3. Nesse caso, o valor 

defuzzyficado é a própria abscissa dos picos dos valores das funções de pertinência. O 

que simplifica o código que será desenvolvido para o microcontrolador. O diagrama 

que simula o processo de controle de pH que é mostrado na figura 5.2, onde C é o 

controlador, A é o atuador (bomba), P é o processo e S é o sensor de pH.  

  

 
Figura 5.2: Diagrama do processo 

 

O sistema se comporta da seguinte maneira: Um sinal de erro é enviado para o 

controlador  fuzzy, que interpreta esse erro e aciona o PWM no ciclo de trabalho que irá 

excitar as bombas, de maneira que estas respondam com o volume necessário para 

regular o pH. Este volume é regulado por um conversor de sinal que é implementado no 

bloco atuador.  

O conversor faz com que a variação de volume de reagente adicionado, seja 

proporcional as variações no índice de pH, sendo este valor é representado no simulink 

por uma constante, C. No diagrama, nota-se ainda uma chave seletora na qual se insere 

uma perturbação ao sistema. A perturbação negativa representa a adição de um ácido ao 

processo, enquanto a perturbação positiva representa a adição de uma base. 

 

5.3 Fuzzy P 
 

 A implementação do controlador fuzzy P, para a planta segue como o descrito a 

seguir. A base de regras para o controlador fuzzy P, levou em consideração apenas as 3 

situações mostradas a seguir: 
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1. If (Erro is En) then (pH-Controlado is Ácido) (1); 

2. If (Erro is Ez) then (pH-Controlado is Neutro) (1); 

3. If (Erro is Ep) then (pH-Controlado is Básico) (1). 

 

Considerando que o pH pode variar entre 0 e 14, foram propostas essas 3 regras, 

onde a saída representa valores de PWM que serão repassados ao atuador. Controlador 

este cujo diagrama de blocos já fora apresentado na figura 5.2 e que apresenta as 

disposições mostradas nas figuras 5.3 e 5.4. 

 

 
Figura 5.3: Entradas do Controlador fuzzy 

 

 
Figura 5.4: Saídas do Controlador fuzzy 

 

Os valores assumidos, na sintonia adotada, por cada função de pertinência podem ser 

observados, a seguir. É importante notar que na entrada as variáveis En e Ep são 

funções de pertinência triangulares enquanto que Ez é uma função de pertinência do 

tipo trapezoidal, enquanto que na saída às três funções utilizadas são triangulares. 

Como o valor defuzzyficado depende diretamente de tais fatores é importante citá-los. 

 

Valores assumidos pelas entradas no fuzzy P: 

En= [-7 -7 0.05];  
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Ez= [-0.02 -0.01 0.01 0.02]; 

Ep= [-0.05 7 7]. 

Valores assumidos pelas saídas no fuzzy P: 

Básico=  [-31 -30 -29]; 

Neutro= [-1 0 1]; 

Ácido= [29 30 31]. 

O setpoint estabelecido para as simulações foi um pH=7. Assim, como no diagrama 

mostrado na figura 5.5, é possível notar, antes do processo, a seleção de uma 

perturbação. Essa perturbação externa pode ser provocada tanto por eventos modelados 

como pela adição de água não tratada. Essa variação de valores desviará o sistema da 

referência desejada. A figura 5.6 mostra o primeiro teste realizado para uma 

perturbação de 1,5 no índice de pH. 

 
Figura 5.5: Planta em ambiente Simulink 

 

 
Figura 5.6: Variação positiva de pH e sinal de controle obtidos em ambiente simulink  

 

O sistema foi exposto a uma perturbação de 1,5 (variação no índice de pH), a 

aplicação dessa perturbação foi feita de maneira constante. Percebe-se na figura 5.6 que 

o resultado é satisfatório. O período de tempo para estabilização está dentro do critério 

de 2%. E o tempo de resposta é lento devido a dinâmica da planta.  
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Depois de obtida a resposta para uma possível variação positiva, o mesmo teste foi 

realizado para uma negativa. O sistema apresentou uma resposta muito semelhante com 

relação ao período de tempo obtido na figura 5.6, percebe-se que na tentativa de retorno 

ao setpoint (após aplicação da perturbação constante), o sistema apresentou um pequeno 

overshoot.  

Na prática, isso deve resultar na inserção de uma grande quantidade de reagente para 

corrigir o índice de pH, o que não é viável, pois quanto menos reagente utilizado na 

correção mais econômica será a aplicação. 

 

 
Figura 5.7 Variação negativa e sinal de controle do fuzzy P obtida em ambiente 

simulink. 
 

 Após obtidos os resultados para o controlador funcionando no modo regulatório, 

foi ainda implementado um modelo baseado em referência. A figura 5.8 mostra a 

configuração em ambiente Simulink e a figura 5.9 mostra o comportamento do 

controlador. 

 

 
Figura 5.8: Planta em ambiente Simulink como seguidor de Referência. 
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Figura 5.9: Resposta do Controlador para referências entre 7 e 8,5. 

 

 Através da realização de testes com as águas cinzas e azuis percebe-se que os 

valores dos índices de pH dessas devem variar entre 7 e 8,5, por esse motivo a 

simulação da figura 5.9 foi realizada, com comportamento satisfatório nesse range em 

ambiente simulado, espera-se que na prática o sistema apresente bons resultados. 

 

5.4 Fuzzy PD 
 

  As figuras 5.10, 5.11 e 5.12, mostram as funções de pertinência para o fuzzy PD. 

 

 
Figura 5.10: Entrada de Erro do Fuzzy PD 
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Figura 5.11: Entrada de Variação do Erro do Fuzzy PD 

 

 
Figura 5.12: Saídas do Fuzzy PD 

 

Valores assumidos pelas funções de pertinência da entrada ERRO. 
EN= [-7 -7 -2.5]; 
ENP= [-2.5 -1.25 0]; 
EZ= [-0.01 -0.01 0.01 0.01]; 
Epp= [0 1.25 2.5]; 
Ep= [2.5 7 7]. 
 
Valores assumidos pelas funções de pertinência da entrada VARIAÇÃO DO ERRO. 
DENP= [-0.006 -0.004 -5e-005]; 
DEZ= [-5e-005 0 5e-005]; 
DEPP= [5e-0050.004 0.006]. 
 
Valores assumidos pelas funções de pertinência da saída: 
mtbásico= [-80 -70 -60]; 
básico= [-40 -35 -30]; 
neutro= [-1 0 1]; 
ácido= [30 35 40]; 
mtácido= [60 70 80]. 
 

Assim como no fuzzy P, simulou-se o PD para os casos de perturbação positiva e 

negativa, ou seja, perturbação do sistema para substâncias básicas e para substâncias 

ácidas. 

Antes da demonstração dos resultados obtidos a partir das simulações seguem as 

regras que foram utilizadas para implementação do controlador fuzzy PD. 
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1. If (Erro is En) then (pH-Controlado is MtÁcido) (1);                

2. If (Erro is Ez) and (derErro is DENP) then (pH Controlado is Ácido) (1); 

3. If (Erro is Ez) and (derErro is DEZ) then (pH-Controlado is Neutro) (1);  

4. If (Erro is Ez) and (derErro is DEPP) then (pH-Controlado is Básico) (1);   

5. If (Erro is Ep) then (pH-Controlado is Mtbásico) (1)                

6. If (Erro is Enp) and (derErro is DENP) then pHControlado is Ácido) (1);   

7. If (Erro is Enp) and (derErro is DEZ) then (pH-Controlado is Ácido) (1); 

8. If (Erro is Enp) and (derErro is DEPP) then (pH-Controlado is Neutro) (1);  

9. If (Erro is Epp) and (derErro is DENP) then (pH-Controlado is Básico) (1);  

10. If (Erro is Epp) and (derErro is DEZ) then (pH-Controlado is Básico) (1);  

11. If (Erro is Epp) and (derErro is DEPP) then (pH-Controlado is Neutro) (1). 

 

A figura 5.13 mostra o comportamento do fuzzy PD, quando sujeito a uma 

perturbação negativa. O seu tempo de resposta é praticamente o dobro do fuzzy P, para a 

mesma situação (figura 5.7), o que na prática implicaria em um maior consumo de 

solução corretora. No entanto, por não considerar a variação do erro, a resposta do 

atuador para o fuzzy P é mais agressiva inicialmente, fazendo com que seja utilizado no 

mesmo, uma maior quantidade de solução corretora, em faixas de tempo menores.  

No fuzzy PD, é possível regular a velocidade de variação do erro tornando a função 

mais rápida em alguns pontos e mais lentas em pontos que sejam necessários (sendo 

essa a principal diferença entre o fuzzy P e o fuzzy PD, para o modelo em estudo), 

tornando o comportamento da função mais próximo ao desejado pelo operador. 

 

 
Figura 5.13: Perturbação negativa e sinal de controle do fuzzy PD obtida em ambiente 

simulink 

 

Obtida a resposta do sistema para uma perturbação negativa simulou-se com o fuzzy 

PD o comportamento do mesmo para uma perturbação positiva. A resposta obtida 

mostra comportamento do controlador quando sujeito a essa perturbação. 
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Figura 5.14: Perturbação positiva no fuzzy PD obtida em ambiente simulink 

 

As respostas apresentadas pelo controlador fuzzy PD, mostraram a sua eficácia 

quando obtidas a partir do processo de neutralização, respondendo de maneira clara ao 

que se obteve a partir das simulações em ambiente Simulink. 

O sistema de controle projetado, aplicado no controle de águas cinzas e azuis que 

possuem o pH levemente básico, apresentou um desempenho satisfatório. Podendo a 

partir dos resultados obtidos pelas simulações, iniciar-se a obtenção dos resultados 

experimentais. 

5.5 Análise de Desempenho dos Controladores 

Após realização das simulações para os controladores fuzzy P e PD, foram 

realizadas novos testes para os mesmos. Nesses testes comparou-se a eficácia desses 

controladores com a de um controlador PD convencional. 

A partir dessas novas simulações foi escolhida a estratégia que viria a ser 

implementada na prática, utilizando índices de desempenho na análise da resposta dos 

controladores, os testes realizados foram feitos para as melhores sintonias obtidas em 

cada controlador. 

Um índice de desempenho de acordo com Ogata (2003) é um número que indica a 

qualidade de desempenho do sistema. Um sistema de controle é considerado ótimo se 

os parâmetros do sistema são ajustados de maneira que o índice de desempenho 

escolhido alcance um valor extremo ou mínimo. De acordo Dorf (2001), um índice de 

desempenho para ser útil deve ser sempre um valor positivo ou nulo.  

Vários índices de desempenho têm sido propostos na literatura (Ogata, 2003), 

sendo a maioria deles dados pela integral de alguma função ou função ponderada do 

desvio de saída real do sistema em relação à saída desejada.   

A tabela 5.1 mostra a descrição de cada índice de desempenho. 
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Tabela 5.1: Descrição dos índices de desempenho 

 
 

O controlador PD, foi sintonizado utilizando o método do IMC (Internal Model 

Control), onde a partir da ferramenta sisotool do Matlab® é possível variar as 

constantes de tempo dominantes do sistema (em malha fechada), obtendo-se uma 

função de transferência que representa o modelo em questão. O sistema foi modelado 

para o controlador PD utilizando as funções de transferências obtidas 

experimentalmente em 5.2, 5.3 e 5.4. A equação 5.5, representa o controlador PID e a 

tabela 5.2 apresenta os ganhos utilizados para a resposta que pode ser visualizada na 

figura 5.15. 

 

             

(5.5)
 

 

Tabela 5.2: Ganhos do Controlador PD 
Ganhos PD Kp Ki Kd 

Valores 180,23 0 4,325 

 

O valor de Ki é considerado 0 devido ao fato do atuador do processo funcionar 

como um integrador, como visto na equação 5.3 e explicado na seção 5.1.2. 
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Figura 5.15: Controlador PD e Sinal de Controle 

 

Figura 5.16: Controlador fuzzy P e Sinal de Controle 
 

 

Figura 5.17: Controlador fuzzy PD e Sinal de Controle 
 

 Os testes realizados para os gráficos obtidos acima geraram os índices que seguem 
na tabela 5.3. 
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Tabela 5.3: Índices de desempenho calculados 
Índices IAE ISE ITAE ITSE 
PD 4,24x104 5,65x106 1,20x105 1,80x108 

Fuzzy PD 1,38x104 1,35x104 9,93x107 7,78x107 
Fuzzy P 1,41x103 1,07x103 2,17x106 1,47x106 
 

A realização dos testes nos controladores foi feita levando em consideração um 

tempo de simulação de 1,6x104s para todos os controladores (no entanto o fuzzy P 

apresenta uma escala menor para melhor visualização), a diferença entre as escalas de 

tempo nos gráficos, se deve ao fato do tempo de resposta do PD, ter sido muito maior 

que o tempo dos outros controladores (percebe-se através dos índices de desempenho, 

pois os valores do desempenho do PD são relativamente altos quando comparados aos 

dos controladores fuzzy). 
 

5.6 Fuzzy P experimental 
 

Para realização dos experimentos sujeitou-se a planta a diversos tipos de 

perturbações, com quantidades de solução redutora e elevadora iguais, e mantendo o 

nível da planta constante. Os testes experimentais foram realizados apenas para o 

controlador fuzzy, devido a inviabilidade de implementação do PD visualizada pelo seu 

desempenho (tabela 5.3). 

É possível observar na figura 5.18 o gráfico obtido para uma perturbação negativa 

aplicada ao fuzzy P, onde uma quantidade X de ácido clorídrico foi lançada no 

reservatório em que o pH já estava controlado (perturbando o sistema). Imediatamente 

após essa ação ocorre uma queda na leitura do sensor, o atuador é acionado lançando 

solução elevadora no reservatório. A correção do pH é lenta e gradativa, já que a 

própria dinâmica da planta é lenta, porém eficaz. 

Comparando com a resposta simulada, figura 5.7, percebe-se a semelhança entre os 

gráficos. 

 
 Figura 5.18: Perturbação negativa aplicada à planta de pH com fuzzy P e média do sinal 

de controle das bombas. 
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 Após a realização do teste para a perturbação ácida, foi realizado um teste, 

semelhante ao realizado na simulação, para uma perturbação alcalina. Uma quantidade 

X de cloreto de sódio foi inserida no reservatório superior que ao receber essa solução 

se encontrava no setpoint, 7, ao receber a perturbação o pH chega a aproximadamente 

9,2, ou seja um erro de 2,2 é gerado na leitura do índice de pH. O controlador fuzzy 

responde imediatamente ao sinal de erro provocado pela diferença entre a leitura do 

sensor e o setpoint, inserido a solução de ácido clorídrico preparada. No gráfico 

apresentado é possível notar que ocorre um overshoot, figura 5.19, esse é corrigido em 

curto espaço de tempo com uma nova inserção de cloreto de sódio, levando assim o 

sistema à estabilidade. 

 

 
Figura 5.19: Perturbação positiva aplicada a planta de pH com fuzzy P e média do 

sinal de controle das bombas. 
 

5.7 Fuzzy PD experimental 
 

 O fuzzy P, apesar de responder com uma velocidade razoável, apresentou um 

desempenho insatisfatório quanto ao quesito overshoot (figura 5.18) o que tem como 

consequência a utilização de maiores quantidades de reagentes para diminuição e 

aumento do pH, nesse caso específico. A resposta da figura 5.20 mostra que os novos 

resultados foram bastante satisfatórios. Nota-se que o fuzzy PD apresentou mais 

suavidade ao retornar ao setpoint, não ocorrendo assim nenhum overshoot. O tempo 

para estabilização foi de cerca de 16 minutos e 30 segundos e, apesar de o tempo para 

que o sistema estabilizasse ser maior que para o fuzzy P, a economia de reagente é 

praticamente o triplo. 
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Figura 5.20: Perturbação negativa aplicada à planta de pH com fuzzy PD e média do 

sinal de controle das bombas. 
 

 

     Figura 5.21 Perturbação positiva aplicada a planta de pH com fuzzy PD e média do 

sinal de controle das bombas. 

 

 Assim como na perturbação negativa, o controlador fuzzy PD, apresentou uma 

resposta relativamente lenta, mas que outrora ressaltado não implica em grandes 

demoras para o sistema. Por isso ela é mais satisfatória, pois, é possível notar que não 

há overshoot na figura 5.21, já que enquanto que a resposta brusca do fuzzy P faz com 

que uma grande quantidade de reagente seja lançado no sistema no intuito de controlá-

lo, no fuzzy PD é obtida uma resposta melhor e como antes já citado com uma economia 

de reagente 3 vezes maior. 



Conclusões e Perspectivas 
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Conclusões e Perspectivas 
______________________________________________________________________ 

 

Nota-se de acordo com os resultados obtidos que o trabalho proposto possui 

viabilidade, e que o controlador fuzzy é interessante para este tipo de aplicação, o 

mesmo conseguiu acompanhar a referência em um curto espaço de tempo, o que 

demonstra oferecer confiabilidade, exatidão e capacidade de rejeitar perturbações. 

A diferença entre as escalas da simulação e da prática se deve ao fato de que quando 

o processo foi simulado considerou-se um período de amostragem, enquanto na prática, 

os dados coletados foram em unidades de tempo. Porém, como pode ser visualizado, as 

curvas apresentam comportamentos similares implicando em um resultado não 

distorcido, pois, além disso, mostra que o modelo obtido está condizente com a 

dinâmica da planta, o fuzzy é capaz de solucionar não linearidades que não foram, de 

alguma forma, modeladas por não fazer parte do escopo deste trabalho, o que torna o 

sistema de boa rejeição a perturbação. 

No fuzzy PD, no entanto, observou-se pela simulação que não há overshoot, o que 

gerou uma economia considerável na utilização dos reagentes responsáveis pela 

correção do pH na planta. Isso se deve ao melhor controle proporcionado devido a 

principalmente a percepção da velocidade da evolução na dinâmica da planta (derivada 

do erro). 

Como sugestões de trabalhos futuros podem-se implementar outras estratégias de 

controle na planta, como por exemplo: adaptativo, preditivo, entre outros. 
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Programa simplificado correspondente do Fuzzy P 

 
 #include<iostream> 

    using namespace std; 
//------------------------------------------------------ 
float * fuzzyfucation(float in) 
{ 
    float fuzzy[5]; 
 
    //grau de erro negativo pequeno 
    if(in < -7.0) 
        fuzzy[0] = 0.0; 
    if(in >= -7.0 && in <= 0.05) 
        fuzzy[0] = (0.05 - in)/(0.05 - (-7.0)); 
    if(in >= 0.05) 
        fuzzy[0] = 0.0; 
 
    //grau de erro zero 
    if(in < -0.02) 
        fuzzy[1] = 0.0; 
    if(in >= -0.02 && in <= -0.01) 
        fuzzy[1] = (in - (-0.02))/(0.01 - (-0.02)); 
    if(in >= -0.01 && in <= 0.1) 
        fuzzy[2] = 1.0; 
    if(in >= 0.01 && in <= 0.02) 
        fuzzy[1] = (0.02 - in)/(0.02 - 0.01); 
    if(in >= 0.02) 
        fuzzy[2] = 0.0; 
 
    //grau de erro positivo 
    if(in < -0.05) 
        fuzzy[0] = 0.0; 
    if(in >= -0.05 && in <= 7) 
        fuzzy[0] = (7.0 - in)/(7.0 - (-0,05)); 
    if(in >= 7.0) 
        fuzzy[4] = 0.0; 
} 
//------------------------------------------------------ 
float * rules(float * fuzzy) 
{ 
    float pH [5]; 
 
    pH[0] = fuzzy[0]; 
    pH[1] = fuzzy[1]; 
    pH[2] = fuzzy[2]; 
    
 
    return pH; 
} 
//------------------------------------------------------ 
float defuzzy (float * min){ 
    float x [] = {}; 

 
    float num=0, dem=0; 
 
    for(int i=0; i<5; i++){ 
        num += min[i]*x[i]; 
        dem += min[i]; 
    } 
 
    //cout << "resposta = " << num/dem << 
endl; 
    if(dem == 0.0) 
        return 0.0; 
    else 
        return num/dem; 
} 
//------------------------------------------------------ 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    float ph1 = 9; 
    float * f = fuzzyfucation(ph1); 
 
    float * r = rules(f); 
 
    float d = defuzzy (r); 
 
    cout << "valor defuzzyficado: " << d << 
endl; 
 
    system("pause"); 
    return 0; 
} 
//------------------------------------------------------
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Programa simplicado correspondente do Fuzzy PD 

#include<iostream> 
    using namespace std; /---------------------------------------------------------- 
float * fuzzyfucation(float in) 
{ 
    float fuzzy[5]; 

 
    //grau de erro negativo 
    if(in < -7.0) 
        fuzzy[0] = 0.0; 
    if(in >= -7.0 && in <= -2.5) 
        fuzzy[0] = (2.5 - in)/(2.5 - (-7.0)); 
    if(in >= 2.5) 
        fuzzy[0] = 0.0; 
 
 
    //grau de erro negativo pequeno 
    if(in < -2.5) 
        fuzzy[1] = 0.0; 
 
    if(in >= -2.5 && in <= -1.25) 
        fuzzy[1] = (in - (-2.5))/(-1.25) - (-2.5)); 
 
    if(in >= -3.1 && in <= 0) 
        fuzzy[1] = (0 - in)/(0 - (-1.25)); 
 
    if(in >= 0) 
        fuzzy[1] = 0.0; 
 
    //grau de erro zero 
    if(in < -0.01) 
        fuzzy[2] = 0.0; 
 
    if(in >= -0.01 && in <= -0.01) 
        fuzzy[2] = (in - (-0.01))/(0.01 - (-0.01)); 
 
    if(in >= -0.01 && in <= 0.1) 
        fuzzy[2] = 1.0; 
    if(in >= 0.01 && in <= 0.01) 
        fuzzy[2] = (0.01 - in)/(0.01 - 0.01); 
 
    if(in >= 0.01) 
        fuzzy[2] = 0.0; 
 
 
    //grau de erro positivo pequeno 
    if(in < 0) 
        fuzzy[3] = 0.0; 
 
    if(in >= 0 && in <= 1.25) 
        fuzzy[3] = (in - (2.0))/(1.25) - 0); 
 
    if(in >= 1.25 && in <= 2.5) 
        fuzzy[3] = (2.5 - in)/(2.5 - 1.25); 
 
    if(in >= 2.5) 
        fuzzy[3] = 0.0; 
 
    //grau de erro positivo 
    if(in < 2.5) 
        fuzzy[4] = 0.0;    if(in >= 2.5 && in <= 7) 
        fuzzy[4] = (7.0 - in)/(7.0 - (2.5)); 

 
    if(in >= 7.0)     
    fuzzy[4] = 0.0; 
} 
float * fuzzyfucation(float in[2]) 
{ 
 
 float fuzzy[3]; 
 
//grau de derivada de erro negativo - DENP 
    if(in < -0.006) 
        fuzzy[0] = 0.0; 
 
    if(in >= -0.006 && in <= -0.004) 
        fuzzy[0] = (in - (-0.006))/(-0.004) - (-

0.006)); 
 
    if(in >= -3.1 && in <= 0) 
        fuzzy[0] = (-0.002 - in)/(-0.002 - (-0.004)); 
 
    if(in >= -0.002) 
        fuzzy[0] = 0.0; 
 
//grau de derivada de erro zero - DEZ 
    if(in < -0.00005) 
        fuzzy[1] = 0.0; 
 
    if(in >= -0.00005 && in <= 0) 
        fuzzy[1] = (in - (-0.00005))/(0) - (-0.00005)); 
 
    if(in >= -3.1 && in <= 0) 
        fuzzy[1] = (0.00005 - in)/(0.00005 - (0)); 
 
    if(in >= 0.00005) 
        fuzzy[1] = 0.0; 
 
//grau de derivada de erro positivo - DEPP 
    if(in < 0.002) 
        fuzzy[2] = 0.0; 
 
    if(in >= -0.002 && in <= 0.004) 
        fuzzy[2] = (in - (0.002))/(0.004) - (0.002)); 
 
    if(in >= -3.1 && in <= 0) 
        fuzzy[2] = (0.006 - in)/(0.006 - (0.004)); 
 
    if(in >= 0.006) 
        fuzzy[2] = 0.0; 
 
} 
 
//---------------------------------------------------------- 
float * rules(float * fuzzy) 
{ 
    float pH [11]; 
 
    pH[0] = fuzzy[0]; //erro negativo - MTácido 
    pH[1] = fuzzy[1]; //erro negativo pequeno - 

MB 
    pH[2] = fuzzy[2]; // erro zero - neutro
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    pH[3] = fuzzy[3]; //erro positivo pequeno - MA 
    pH[4] = fuzzy[4]; //erro positivo - basico 
    pH[5] = fuzzy[5]; //erro negativo - acido 
    pH[6] = fuzzy[6]; //erro negativo pequeno - 

MB 
    pH[7] = fuzzy[7]; // erro zero - neutro 
    pH[8] = fuzzy[8]; //erro positivo pequeno - MA 
    pH[9] = fuzzy[9]; //erro positivo - basico 
    pH[10] = fuzzy[10]; //erro positivo - basico 
 
 
    return pH; 
} 
//---------------------------------------------------------- 
float defuzzy (float * min){ 
    float x [] = {0.0,0.0,-30.0,113.2,-116.6}; 
 
 
    float num=0, dem=0; 
 
    for(int i=0; i<5; i++){ 
        num += min[i]*x[i]; 
        dem += min[i]; 
    } 

 
    //cout << "resposta = " << num/dem << endl; 
    if(dem == 0.0) 
        return 0.0; 
    else 
        return num/dem; 
} 
//---------------------------------------------------------- 
#pragma argsused 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    float ph1 = [9 X]; 
    float * f = fuzzyfucation(ph1); 
 
    float * r = rules(f); 
 
    float d = defuzzy (r); 
 
    cout << "valor defuzzyficado: " << d << endl; 
 
    system("pause"); 
    return 0; 
} 
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