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RESUMO 
 

 

Este projeto propõe desenvolver e implementar um controlador para o sistema de 

refrigeração da tocha indutiva a plasma térmico. Este processo é feito a partir da medição da 

temperatura através de um sensor do sistema de refrigeração. O sinal produzido será enviado 

para uma entrada analógica do microcontrolador da família PIC, que utilizando os conceitos 

de lógica fuzzy, controla a velocidade de um motor bomba. Este é responsável por diminuir ou 

aumentar o fluxo circulante de água que passa pela bobina, pelo corpo da tocha e pelo flange 

de fixação, deixando-os na temperatura desejada. A velocidade desta bomba será controlada  

por um inversor de frequência. O microcontrolador, também, acionará um ventilador caso 

exceda a temperatura de referência.   

 

A proposta inicial foi o desenvolvimento do controle da temperatura da bobina de uma 

tocha indutiva a plasma, mas com algumas adequações, foi possível também aplicar no corpo 

da tocha. Essa tocha será utilizada em uma planta de tratamento de resíduos industriais e 

efluentes petroquímicos. O controle proposto visa garantir as condições físicas necessárias 

para tocha de plasma, mantendo a temperatura da água em um determinado nível que permita 

o resfriamento sem comprometer, no entanto, o rendimento do sistema. 

 

No projeto será utilizada uma tocha de plasma com acoplamento indutivo (ICPT), por 

ter a vantagem de não possuir eletrodos metálicos internos sendo erodidos pelo jato de 

plasma, evitando uma possível contaminação, e também devido à possibilidade do 

reaproveitamento energético através da cogeração de energia.   

 

O desenvolvimento da tecnologia a plasma na indústria de tratamento de resíduos vem 

obtendo bons resultados. Aplicações com essa tecnologia têm se tornado cada vez mais 

importantes por reduzir, em muitos casos, a produção de resíduos e o consumo de energia em 

vários processos industriais. 

 
 
 
 
Palavras chaves: Controle, tocha de plasma, refrigeração, temperatura, tecnologia. 
   
 



 
 

 
 

 

ABSTRACT  
 
 

This project proposes to develop and implement a controller for the cooling system of 

the inductive thermal plasma torch. This process is done from the temperature measuring 

sensor through a refrigeration system. The signal produced is sent to an analog input of the 

microcontroller family PIC, using the concepts of fuzzy logic controls the speed of a motor 

pump. This is responsible to decrease or increase the flow of water circulating through of the 

coil, the torch body and the fastening flange, leaving it at the desired temperature. The speed 

of this pump will be controlled by a frequency inverter. The microcontroller also driver a fan 

out if it exceeds the reference temperature. 

The initial proposal was the development of temperature control coil of an inductive 

plasma torch (ICPT), but with some adjustments, it was also possible to apply the torch body. 

This torch will be used in a treatment plant effluents and industrial residues petrochemicals. 

The proposed control intended to ensure the physical conditions required for plasma torch, 

while maintaining the temperature of the water at a certain level to allow cooling without 

compromising however, the performance of the system. 

The project will use a plasma inductive coupling torch (ICPT), having the advantage of 

not having internal metal electrodes being eroded by the plasma jet, avoiding possible 

contamination, and also because of the possibility of reusing energy through cogeneration. 

The development of plasma technology in the residues treatment industry has achieved 

great results. Applications with this technology have become increasingly important to 

reduce, in many cases, the production of residues and power consumption in various industrial 

processes. 

 

 

 

Keywords: Control, plasma torch, cooling, temperature technology. 
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CAPÍTULO 1 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

O plasma pode ser definido como um gás parcialmente ionizado contendo elétrons, íons 

e átomos mantendo-se macroscopicamente neutros em um processo onde ocorre transferência 

de energia por radiação, condução e aquecimento Joule entre outros. (GINÉ-ROSIAS, 1998) 

Existem varias formas de produzir o plasma, e neste trabalho vai se limitar à abordagem 

apenas do plasma térmico, que é um tipo de plasma produzido por uso de eletricidade, a qual 

é gerada por meio de uma “tocha de plasma”. Esse dispositivo que vai transformar energia 

elétrica em energia térmica transportada por um gás. Também são dispositivos que variam 

largamente em projeto e utilização, e vem sendo caracterizado como um dos processos 

eletrotérmicos industriais mais promissores, devido a diversos importantes incrementos tanto 

nas áreas aeroespacial, metalúrgicas, tratamentos de resíduos e entre outras e também por ser 

um dos menos poluentes. (GINÉ-ROSIAS, 1998) 

As tochas de plasma possuem mecanismos que fornecem energia suficientemente 

estáveis que vão manter o equilíbrio dinâmico das partículas formadas no plasma. Suas 

condições energéticas vão depender da composição e da mistura dos gases. E esses 

mecanismos podem ser através de descarga elétrica por arco voltaico ou indutivo por bobinas. 

No mecanismo por descarga elétrica os elétrons obtêm energia por aceleração no campo 

elétrico estabelecido entre os eletrodos. Já no processo indutivo, os elétrons recebem energia 

do campo magnético induzido, produzido por uma bobina energizada por uma fonte de alta 

frequência. (LIEBERMAN, 2005). 

A tecnologia de plasma no tratamento de resíduos é muito superior às outras por ser menos 

poluente, e também os custos do sistema com tecnologia a plasma em comparação com 

sistema convencional são mais barato. Porém a tecnologia de plasma só é sensível ao preço da 

eletricidade visto que o plasma é formado a partir de gases não ionizados, contudo isto é 

compensado pelo baixo custo do sistema de exaustão dos gases e a não utilização de 

combustível fóssil.  

Atualmente, esta sendo desenvolvida no LAMP (Laboratório de Avaliação e Medição 

em Petróleo) - UFRN (Universidade Federal Rio Grande do Norte), uma planta de tratamento 



16 
 

 
 

de resíduos e efluentes industriais por plasma térmicas constituídas por uma tocha a plasma 

acoplada indutivamente (ICP), uma fonte de Radio frequência (RF), um reator primário que 

possuem um alimentador contínuo de resíduos, reator secundário de combustão, lavador de 

gases, compressor de ar e demais sistemas auxiliares. Com essa planta, pretende-se contribuir 

para a redução de resíduos através de um equipamento com alta eficiência e muito 

competitivo em relação aos outros tipos de tratamento e também aproveitar para o processo de 

cogeração de energia.  [DUBUT, 2009] 

Dentre estes sistemas auxiliares o projeto possui um sistema de refrigeração 

independente à água deionizada, e este que vai garantir as condições físicas necessárias para a 

manutenção da tocha indutiva. O sistema é composto por um radiador, um inversor, um motor 

bomba e sensores. Os elementos da tocha que necessitam desta refrigeração - a bobina de 

cobre, o corpo da tocha juntamente com flange de fixação- possuem linhas próprias de 

alimentação de água com sistemas independentes.    

Controles tradicionais de sistemas, neste caso, controle de temperatura, são na maioria 

dos casos baseados em modelos matemáticos que descrevem o sistema de controle usando 

equações diferenciais que definem a resposta do sistema paras as entradas; tais sistemas são 

geralmente implementados pelo chamado controlador "PID" (proporcional-integral-

derivativo). Tais controladores são resultados de trabalhos teóricos e práticos desenvolvidos a 

décadas e são altamente eficazes.[BARG, 2002] 

Porém, com os avanços tecnológicos, alguns processos ficaram muito complexos para 

serem controlados utilizando lógicas clássicas. Devido a essa complexidade houve a 

necessidade da busca por novos sistemas de controle, entre eles a aplicações com lógica fuzzy 

vem comprovando sua utilização como uma ferramenta para resoluções destes problemas. 

[VIDAL, 2012]          

Baseados em informações imprecisas ou aproximadas a respeito do processo, os 

operadores humanos são capazes de controlar processos bastante complexos. A estratégia 

adotada pelos operadores humanos é de natureza imprecisa e na maior parte dos casos é 

possível se expressa em termos linguísticos. [ROSS, 1995] 

O controle e a modelagem fuzzy são técnicas utilizadas para manusear informações 

qualitativas de uma maneira precisa. A teoria de modelagem e controle fuzzy trata do 

relacionamento entre entradas e saídas, agregando vários parâmetros de processo e de 

controle. Isso permite a consideração de processos complexos, de modo que os sistemas de 
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controle resultantes proporcionam um resultado mais apurado, além de um desempenho 

estável e robusto. [GOMIDE, 1995] 

Baseado na descrição acima, este trabalho visa implementar um controle de temperatura 

utilizando o microcontrolador PIC (Controlador Integrado de Periféricos) de modelo 16f877a. 

O controlador desenvolvido baseado na técnica de controle fuzzy, possui um software 

simplificado. Além disto, o hardware desenvolvido foi baseado em circuitos eletrônicos 

simples e de baixo custo. 

1.1. Motivação e Justificativa 

 
          Nas últimas décadas a humanidade vem se preocupando mais com o meio ambiente, e 

essa mudança de comportamento é resultado do efeito do desprezo com as questões 

ambientais, fato que esta trazendo danos ao bem estar comum. Entre tais fatores, pode-se citar 

o aquecimento global que vem causando mudanças climáticas e alterações bruscas em varias 

regiões do planeta. A cada ano, crescem as emissões atmosféricas e, apesar de tecnologias 

mais limpas estarem sendo implementadas, estas ainda têm mostrado ineficazes para reduzir 

os níveis de emissões que afetam a qualidade do ar respirável nas grandes cidades e trazem 

consequências nocivas ao ecossistema e à saúde humana.  

Dentre estes problemas, o setor petrolífero, devido a acidentes graves em refinarias, 

navios petroleiros e dutos de transporte, é uma atividade industrial bastante visada nos últimos 

tempos por órgãos e grupos ambientalistas. 

Por tudo isso inúmeros trabalhos e estudos vêm sendo feito de maneira motivadora para 

tentar resolver essas preocupações ambientais.  

 Dentre estes trabalhos e estudos, uma tecnologia que vem crescendo e agradando é a 

tecnologia de plasma. Este tipo de tecnologia tem a vantagem de ser limpa e econômica em 

relação aos sistemas convencionais e serem caracterizados pela alta eficiência de tratamento.  

 Existem muitas vantagens técnicas e ambientais do sistema de plasma para o tratamento 

de resíduos industriais, urbanos ou hospitalares. Essa tecnologia é a resposta ideal para a 

inertização destes resíduos por não agredir o meio ambiente e também por gerar materiais que 

possam ser reaproveitados.    

 A geração do plasma vem se tornando uma importante tecnologia em questão, 

especialmente para tratamento de resíduos tóxicos (filtros de poeira, catalisadores gastos, 

lixos hospitalares, etc.). Para o tratamento desses resíduos é preciso que se construa um 

“forno” de plasma cujo componente principal é a tocha de plasma. 
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A tocha de plasma produz eletricamente um campo de energia radiante de altíssima 

intensidade que é aplicado sobre os resíduos, gerando a dissociação das ligações moleculares 

existentes nos compostos sejam eles perigosos ou não, orgânicos ou inorgânicos. Assim, os 

resíduos quando sujeitos à ação do plasma deixam de ter a sua composição química original 

para se dissociarem em compostos mais simples. 

Diante das razões apresentadas, a possibilidade de contribuir para minimizar o impacto 

ambiental provocado pelo descarte inadequado de resíduos tóxicos e petroquímicos e de 

contribuir para uma solução tecnológica que vem crescendo e tornando uma das mais 

promissoras e limpas para o tratamento de resíduos, constituído-se de um fator forte para 

motivação. Evidentemente, a abordagem temática deste problema ultrapassa os limites 

práticos desta tese, que tem como principal objetivo o estudo de uma parte do sistema da 

planta de tratamento, o sistema de refrigeração à água para a tocha de plasma, de modo 

específico, o desenvolvimento de um controlador para trabalhar em faixas de controle que 

mantenha a tocha de plasma em certo nível que assegure o desenvolvimento do plasma na 

tocha sem influenciar seu rendimento. 

 

1.2. Objetivos 

 

O trabalho tem como objetivo principal especificar e implementar um circuito, 

utilizando uma arquitetura de microcontrolador PIC, para realizar o processo de controle de 

temperatura da tocha de plasma, utilizando os conceitos de lógica fuzzy, assegurando, assim, 

que o liquido  mantenha-se dentro de faixas adequadas para o resfriamento, não afetando 

assim suas características físicas e nem comprometendo o desenvolvimento da tocha de 

plasma. 

Para desenvolver esse controle com tais funcionalidades e cujos parâmetros de controle 

estão condicionados a temperatura do líquido que vai atravessar os componentes da tocha da 

planta de tratamento, torna-se necessária a utilização de uma tecnologia que permita construir 

um sistema de controle simples, rápido, de baixo custo, de fácil reconfiguração, que não 

demande grande esforço computacional e, sobretudo, que seja facilmente adaptável as 

características do sistema de refrigeração. Optou-se então por utilizar um controlador fuzzy, 

que reúne todas essas características.      
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1.3. Apresentação e organização 

Este trabalho é organizado e apresentado em seis capítulos, sendo: 

No capítulo 2 é apresentada a descrição da planta de tratamento de resíduos por plasma 

térmico em fase de desenvolvimento no LAMP/ UFRN, de forma a entender a finalidade e o 

propósito do trabalho. 

No capítulo 3 é apresentada uma breve descrição da tocha de plasma que foi utilizada 

no projeto, e também foi feito uma simulação do plasma térmico no turbo da tocha de plasma. 

No capítulo 4 traz um breve estudo sobre a Lógica fuzzy, descrevendo-se os seus 

fundamentos e destacando-se a definição de conjuntos fuzzy e a sua normalização. 

Apresentam-se também as principais operações com conjuntos fuzzy, e os sistemas de controle 

fuzzy. Finaliza-se o capítulo mostrando algumas áreas de atuação.  

O capítulo 5 primeiramente é apresentado o sistema de refrigeração, depois a 

metodologia utilizada para a captação e implementação do sistema físico e a estrutura lógica 

de programação para o controlador do sistema, ou seja, descreve-se o hardware do 

controlador desenvolvido e o software baseado em lógica fuzzy. 

O capitulo 6 traz os resultados experimentais que foram obtidos e faz a avaliação dos 

resultados obtidos.  

Finalmente, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões gerais sobre os principais 

aspectos teóricos e práticos observados até o momento. Esses pontos constituirão marcos para 

a complementação e a continuidade dos trabalhos apresentados, bem como, para a proposição 

de novos trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 

 
 
DESCRIÇÃO DA PLANTA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

POR PLASMA TÉRMICO. 

 

2.1.  Introdução  

 Para justificar e compreender as razões pelas quais este trabalho foi proposto, este 

capítulo tem como enfoque uma rápida descrição da planta de tratamento de resíduos por 

plasma térmico, desta forma, mais facilmente serão compreendidos as aplicações e 

características do projeto.  

 Por outros trabalhos já falarem sucintamente da planta de tratamento (ver referência 

DUBUT, 2010 e GUIMARÃES, 2009), este trabalho vai abordar de maneira resumida as 

principais características, a descrição e o funcionamento da planta de tratamento. 

  

2.2. Principais Características 

 A planta de inertização, que esta sendo desenvolvida na UFRN, apresenta uma série de 

requisitos os quais foram inicialmente obtidos através de estudos primários para poder operá-

la dentro de uma faixa, e de acordo com o resíduo a ser tratado. O sistema foi inicialmente 

dimensionado para o processamento integral de 250 kg de resíduos plásticos ou de 750 kg de 

efluentes petroquímicos, com poder calorífico em torno de 30 kJ/kg e 10 kJ/kg, 

respectivamente, o que equivale a uma potência requisitada da fonte RF de cerca de 50 kW. A 

meta inicial de tratamento foi fixada em dez horas diárias. [DUBUT, 2010] 

Devido aos altos custos de processamento, acondicionamento e descarte decorrentes 

dessas novas exigências, os resíduos passaram, então, a receber um novo enfoque, podendo 

ser reciclados ou ainda, dissociados para produzir energia térmica e/ou elétrica, em esquema 

de co-geração, mas a principio não foi previsto o reaproveitamento energético associado aos 

gases produzidos, que futuramente irão alimentar um grupo motor-gerador. [DUBUT, 2010] 
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2.3. Descrição da Planta  

A planta de tratamento de resíduos e efluentes industriais por plasma térmico é constituída 

essencialmente por uma tocha de plasma térmico acoplado indutivamente (ICPT); uma fonte 

RF que fornece potência elétrica necessária para o processo de geração do plasma; um 

alimentador contínuo de resíduos por onde são depositados os resíduos a serem inertizados; 

um reator principal que fornece um abrigo para as condições necessárias à inertização; um 

compressor de ar que fará a abertura das portas e está acoplado á um controlador de fluxo 

mássico que vai fornecer o gás para a formação do plasma; sistema de resfriamento da tocha a 

plasma, o qual é formado por água e gás; um reator secundário onde existirá um queimador 

capaz de incinerar os gases resultantes do processo no reator principal. Essa incineração se 

dará simplesmente pelo contato dos gases com o oxigênio, um sistema de lavagem de gases 

composto de um chuveirinho de água, e um exaustor que direcionará os gases para a chaminé 

e evitará uma eventual contaminação do ambiente [Guimarães, 2009] como mostrado na 

figura 2.1.  

 
                               Figura 2.1 Diagrama ilustrativo da planta de tratamento 
                             Fonte: DUBUT, 2010 
 
 

2.4. O funcionamento da planta. 

Inicialmente o sistema deverá ser preparado e revisado para atingir o objetivo de 

incineração sem problemas, para isso, foi implementado um sistema de monitoramento 

individual para cada parte do processo, que será dividido em: reator principal, sistema da 
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fonte de radio frequência, sistema de resfriamento, sistema queimador (reator secundário), 

sistema de lavagem.  

Depois é definido o tipo de resíduos que será incinerado, sendo este um requisito 

indispensável, para definir o set point de temperatura, no controle do processo, já que, 

dependendo do tipo de resíduo incinerado, a temperatura desejada mudará. Em seguida é 

acionado o sistema de resfriamento da tocha e a fonte de radio frequência, esta última 

composta pelos conversores C.A./C.C. e C.C./C.A., que irão fornecer a energia externa 

necessária ao funcionamento da tocha a plasma, com a aplicação de uma potencia de 50 kW e 

frequência entre 400 kHz. [DUBUT, 2010] 

Com as condições iniciais devidamente preparadas para que seja criado o plasma no 

reator principal, será necessário o acionamento do sistema de ignição que deverá ser uma vela 

utilizada em motores de caminhão, acionada por um circuito dedicado. O passo seguinte será 

atingir as condições de temperatura interna do reator principal, monitorado por um termopar e 

devidamente definidas no inicio do processo. [DUBUT, 2010] 

 Uma vez atingido o set point desejado, serão introduzidos os resíduos a ser processadas 

no alimentador, onde existirão duas portas corta-fogo pneumáticas que impedirão que o calor 

da tocha a plasma se dissipe pelo ambiente, desperdiçando energia, e permitindo a gradual 

alimentação dos resíduos. O carregamento dos resíduos é feito manualmente pela parte 

superior do reator principal, a antecâmara é pressurizada por um fluxo pequeno de nitrogênio 

de forma a prever qualquer risco de explosão durante a operação de carregamento, depois será 

acionado o sistema de queima e lavagem de gases, simultaneamente, os quais não permitirão a 

saída de gases impuros ao meio ambiente. Uma porta corta-fogo, a qual esta localizada na 

parte inferior do reator principal permitirá que os resíduos resultantes desse primeiro estágio, 

ou seja, a escória inertizada e vitrificada de materiais inorgânicos, seja disposta em um 

recipiente apropriado para o seu reaproveitamento. E a parte orgânica, por sua vez, irá se 

transformar em gases que serão sugados em direção ao reator secundário, em virtude da 

pressão negativa produzida pelo sistema de exaustão. Esses gases serão queimados novamente 

na presença de oxigênio no reator secundário e seguirão em direção ao lavador de gases para 

que as impurezas sejam depositadas na água que cairá de um “chuveirinho”. Com tudo isso, 

espera-se que o nível de contaminação dos gases esteja dentro dos padrões exigidos pelas 

normas vigentes, podendo, dessa maneira, serem liberados para a atmosfera. [DUBUT, 2010] 

Os gases finais serão examinados com atenção por pesquisadores da área, no qual 

constatarão os níveis de poluentes emitidos. Já a escória inertizada resultante do primeiro 
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estágio de processamento do resíduo no reator principal poderá ser utilizada em diversas 

aplicações, tais como: isolamento térmico, asfalto de ruas, recuperação de metais preciosos, 

incorporação em concreto, etc.  

O controle do processo de tratamento, o ajuste dos parâmetros e a monitoração das 

condições de operação do sistema são feitos por um supervisório rodando em “Labview
” na 

plataforma Windows


XP. O ajuste das válvulas de fluxo, o controle dos sensores e a 

implementação de níveis de alarme em pontos críticos do sistema são feitos pelo controlador 

de lógica programável (CLP). [GUIMARÃES, 2009] 

Nos próximos capítulos vão ser apresentados a tocha de plasma e o sistema de 

refrigeração. Os demais sistemas por não ter um vínculo direto com o sistema de refrigeração, 

embora sejam partes essenciais da planta de tratamento de resíduos, não serão abordados por 

não fazer parte desta tese, e também por terem sido objetos de outras teses.  
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CAPÍTULO 3 
 
 

TOCHA DE RADIO FREQUÊNCIA INDUTIVA A PLASMA 

TÉRMICO. 

 
 
3.1. Introdução 

Neste capítulo será feito a descrição da tocha a plasma e uma modelagem térmica na 

bobina e nas paredes da tocha. Para o projeto foi feito a opção de uma tocha de plasma com 

acoplamento indutivo (ICP) para gerar o plasma térmico, apesar de que outras tochas de 

estrutura e construção mais simples, como as tochas de arco não transferido, poderiam ser 

utilizados para a aplicação proposta. Mas por esta tocha ter a vantagem de não possuir 

eletrodos metálicos que possam ser erodidos no jato de plasma contaminando a mesma e 

também pelo processo de cogeração elétrica. 

3.2.Descrição da tocha ICP 

Segundo, DUBUT, 2010, o desenho de base para o analise da tocha indutiva é o modelo 

proposto na literatura por Reed. Que consiste de uma descarga sem eletrodos, em um gás a 

pressão atmosférica, o qual é iniciado por uma descarga de alta tensão e mantido pela energia 

fornecida por uma fonte de rádio frequência na qual induz um campo magnético oscilante em 

uma bobina de cobre, formando o plasma com acoplamento indutivo (ICP).  

  A tocha de plasma indutiva do projeto é composta por dois tubos com pequenas 

distancia anular. O tubo externo fabricado por um material cerâmico é chamado de tubo de 

confinamento do plasma. Na zona de descarga, o plasma é produzido inicialmente por uma 

descarga de alta tensão e mantida por uma bobina de cobre RF de sete espiras que envolver o 

centro do tubo de confinamento e serve para transferir energia, aquecendo o gás a altas 

temperaturas, mantendo em estado de condução.  Esta bobina vai ser resfriado por um fluxo 

circulante de água. O tubo interno, fabricado de quartzo, se estende aproximadamente até o 

nível da primeira espira é onde ocorre a descarga ionizante produzindo um processo térmico 

de colisões de partículas. Entre os tubos externo e interno vai escoar um fluxo de ar, em forma 

de vórtice, ou seja, o gás vai escoar num padrão circular ou espiral ao longo das paredes 

formando uma espécie de isolante térmico, a fim de reduzir as perdas condutivas e 
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convectivas do plasma e limitar o sobreaquecimento no tubo de confinamento. [DUBUT, 

2010]. A Figura 3.1 ilustra uma tocha à plasma indutiva.  

 

 

 

Figura 3.1. Vista ilustrativa da tocha ICP 
                                    

O dimensionamento da tocha foi obtido para que se conseguir um melhor rendimento 

dentro das condições de operação especificadas, para que a frequência de excitação aplicada 

ao campo magnético seja menor que a frequência eletrônica do plasma, nesse caso não existe 

esse problema para essa tocha, pois a frequência de operação de 450 kHz é inferior à 

frequência eletrônica do plasma. [Guimarães, 2009]. Para geração do plasma o gás escolhido 

nesta etapa foi o argônio. O argônio é o gás mais simples para iniciar e operar o plasma na 

maioria das tochas de plasma, devido provavelmente a sua baixa capacidade de calor e a 

temperatura ionizada e devido a sua baixa condutividade térmica.  

O fluxo de gás plasmático necessário para transferir a potência nominal de 50 kW foi 

inicialmente estimado entre 10 a 15 litros por minuto com uma velocidade de exaustão de 250 

a 300 cm/s na saída do bocal da tocha.  A Figura 3.2 mostra a tocha de plasma indutivo, o 

qual será utilizado no desenvolvimento da geração de plasma.  
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                                                Figura 2.2. Tocha ICP do projeto 
                                            Fonte: Guimarães, 2009. 

 

3.3.Simulação do plasma térmico na tocha  

 
Para o desenvolvimento da simulação umas séries de parâmetros precisaram ser 

consideradas, pelo fato do plasma térmico alcançar altas temperaturas associadas com 

saturação da densidade da energia.  À medida que a pressão do gás aumenta, o numero de 

colisões entre os elétrons e partículas neutras aumentam. Em pressões bastante altas, os 

elétrons obtêm energia cinética e a transferem parcialmente via colisões inelástica para os íons 

e partículas neutras. Devido essa característica a temperatura dos elétrons torna-se iguais as 

dos íons, neste ponto surge um efeito que é conhecido como equilíbrio termodinâmico Local 

(LTE- Local Thermodynamic Equilibrium). Para modelar o plasma utilizou do modelo MHD 

(magnetohidrodinâmica) bastante empregado em diversos trabalhos para a modelagem e 

simulação das regiões da tocha de plasma térmico. [SALAZAR, 2012] 

 

3.3.1 Definição do modelo: 
 

A geometria da tocha foi representado inicialmente por um tubo de vidro cilíndrico 

envolvida por uma bobina de 7 voltas em torno do tubo.  O gás é aquecido através de colisões 

elásticas e inelásticas. As colisões inelásticas são responsáveis pela maior parte do 

aquecimento do gás.  Uma corrente de 200A é aplicada a cada volta da bobina. O 

comportamento físico do plasma foi modelado através de hipóteses comuns nas simulações de 
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tocha de plasma térmico, no qual vem sendo implementada em uma ferramenta 

computacional COMSOL MULTIPHISICS®.[SALAZAR, 2012] As seguintes hipóteses 

foram adotadas:  

• Fluxo constante e laminar; 

• O plasma é opticamente fino; 

• A dissipação de calor devido às tensões de viscosidade é desprezada; 

• E as correntes de deslocamento são desprezadas. 

3.3.2 Equações Governantes 
 

A densidade eletrônica e a energia média são calculadas através da resolução de um par 

de equações da tração- difusão para a densidade é: [Salazar, 2012] 

                    
                                   (3.1)  
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Onde Re é a fonte de elétrons, RƐ é a perda de energia devido a colisões inelástica, De é 

o coeficiente de difusão eletrônica, e ne densidade eletrônica, nƐ densidade energética  , µe 

permeabilidade eletrônica, E campo elétrico, µƐ  permeabilidade energética, Γe números de 

pares e- do Ar+ fluindo por segundo através de um volume, ∇ vetor gradiente, ρ é a densidade 

do plasma, h é a entalpia, u é a velocidade, k é a condutividade térmica, cp é o calor especifico 

com pressão constante, J é a densidade da corrente induzida no plasma, e R é a perda 

radioativa volumétrica. E todas as unidades estão no sistema internacional (S.I.). 

 

3.3.3 Procedimentos Computacionais  

As equações governantes estão sendo resolvidas pelo COMSOL MULTIPHISCS®, 

onde a simulação foi realizada levando em consideração a formação do plasma no interior da 

tocha, no caso, no tubo de confinamento, para se ter noção das condições físicas da região 

interior da tocha, e do comportamento da formação de plasma no interior do tubo, pela 

influência das bobinas.  Onde nesta simulação teve como característica a formação do plasma 
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indutivamente, estudo do fluxo de gás, e o modo de transferência de calor do 

plasma.[SALAZAR, 2012]      

 

3.3.4. Resultados  

 

O modelo desenvolvido fornece uma boa previsão do analise da tocha como na 

distribuição de velocidade, densidade, potencial elétrico, e contorno de pressão e temperatura 

dos componentes do fluido, e acoplamento de energia. A seguir os resultados referentes ao 

analise feito no interior do tubo da tocha de plasma. 

 

 
                                     Figura 3.3.(a) Densidade do elétron (b) temperatura do elétron 
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              Figura 3.4. Potencial elétrico (b) Gráfico do contorno da pressão no interior da tocha 
             

 
 

 
Figura 3.5. (a) Velocidade da tocha em 3D, (b) Temperatura da tocha em 3D. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 FUNDAMENTOS DE CONTROLE FUZZY. 
 
 

4.1. Histórico do Controle Fuzzy. 

 O estudo da lógica convencional começou com o filósofo grego chamado Aristóteles, 

que estabeleceu um conjunto de regras rígidas para que conclusões logicamente válidas 

pudessem ser aceitas. O emprego da lógica de Aristóteles leva a uma linha de raciocínio 

baseado em premissas e conclusões. A lógica de Aristóteles (convencional) trata com valores 

verdadeiros ou falsos. Não obstante, muitas das experiências humanas não podem ser 

classificadas simplesmente como verdadeiras ou falsas, sim ou não, branco ou preto. Na 

verdade, entre a certeza de ser e a certeza de não ser, existem infinitos graus de incerteza. Esta 

imperfeição intrínseca à informação, representada numa linguagem natural, tem sido tratada 

matematicamente no passado com o uso da teoria das probabilidades. [CAMPOS FILHO, 

2004] 

A lógica fuzzy já não funciona com essas suposições, pois além das máximas “ser” ou 

“não ser”, ou seja, além, de um ou zero, ela pode aceitar outros valores. Por exemplo, 

podemos citar quando ao perguntarem se estar com calor, você pode responder “sim, esta” ou 

“não, não está”, neste caso assumirmos um valor verdadeiro ou falso. Porém se responder 

“mais ou menos”, já saímos do campo da lógica convencional e entramos na lógica fuzzy. 

[CAMPOS FILHO, 2004] 

 O conceito de conjunto Fuzzy foi introduzido, em 1965, por Lotfi A. Zadeh 

(Universidade da Califórnia, Berkeley). Em meados da década de 60, Zadeh observou que os 

recursos tecnológicos disponíveis eram incapazes de automatizar as atividades relacionadas a 

problemas de natureza industrial, biológica ou química, que compreendessem situações 

ambíguas, não passíveis de processamento através da lógica computacional fundamentada na 

lógica booleana. Procurando solucionar esses problemas, e baseado em estudos da lógica 

multivalor, proposta por Michalewicz em 1934, o primeiro artigo foi publicado (em 1965) 

resumindo os conceitos dos conjuntos fuzzy e revolucionando o assunto com a criação dos 
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sistemas fuzzy, permitindo decisões abstratas, como por exemplo, “talvez”, “mais ou menos” e 

etc. [KOHAGURA, 2007]. 

Os controladores fuzzy são capazes de tomar decisões a partir de informações imprecisas 

de caráter não numérico, e é uma técnica que incorpora a forma humana de pensar em um 

sistema de controle. Um controlador Fuzzy típico pode ser projetado para comportar-se 

conforme o raciocínio dedutivo, onde baseando em informações da planta pode inferir  

conclusões .  

 

4.2. Sistema de controle baseado em lógica Fuzzy 

Lógica Fuzzy é uma técnica de Inteligência Artificial que procura maneiras de máquinas 

emularem níveis de raciocínio humano na solução de problemas diversos. Por isso a origem 

da lógica fuzzy foi causada pela necessidade de um método capaz de expressar de uma 

maneira sistemática quantidades imprecisas, vagas, ou mal definidas e, por esta razão, ela é 

traduzida em português como: nebulosa ou difusa. [VIDAL, 2012] 

 Os sistemas de controle fuzzy possuem uma série de vantagens se comparado a outros 

sistemas de controle: 

� Simplificação do modelo que representa o processo; 

� Melhor tratamento das imprecisões inerentes aos sensores utilizados; 

� Facilidade na especificação das regras de controle, em linguagem próxima da 

natural; 

� Satisfação de múltiplos objetivos de controle; 

� Facilidade de incorporação do conhecimento de especialistas humanos. 

Para entender a ideia de um sistema de controle, parte-se do esquema geral que descreve o 

modelo de um controlador e uma planta que esta sendo controlada, como pode ser visto na 

figura 4.1. 
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Figura 4.1. Modelo para um sistema de controle. 
                                      

 
  Para a preparação de um controlador fuzzy, ao invés de usar apenas parâmetros de 

modelos matemáticos para construir o controlador, pode se visualizar este controle, onde o 

operador humano, um especialista, teria a responsabilidade de controlar os parâmetros da 

planta. [ IVANQUI, 2005] 

  

 

Figura 4.2. Analogia do controlador Fuzzy 
                                        
                                        

Desta maneira, o controlador fuzzy é desenvolvido para automatizar, como um 

especialista, o gerenciamento do processo. Com isto, o primeiro passo na construção de um 

sistema de controle fuzzy consiste em adquirir conhecimentos sobre o processo que se quer 

controlar. Como em qualquer processo de modelagem, deve-se inicialmente determinar qual 

ou quais são as variáveis de entrada e saída deste processo.  

As variáveis de entrada são aquelas nas quais o operador da planta baseia-se para fazer 

uma análise de desempenho do processo e para tomar decisões sobre os próximos passos a 

seguir e, em geral, a sua escolha é feita de conhecimentos imediatos por este especialista.  

As variáveis de saída são as variáveis controladas do processo. Estas são de mais fácil 

identificação já que na maioria dos casos elas estão relacionadas aos objetivos de controle e 

são as mesmas utilizadas nos controladores convencionais.  
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Após a definição de todas as entradas e saídas para o controlador fuzzy, deve-se 

especificar a base de conhecimento que formará o núcleo do sistema de controle fuzzy.  

Em conclusão, a planta a ser controlado deve ser bem compreendida, sendo que a 

escolha de entradas e saídas é parte principal para o desenvolvimento do controlador. Essa é, 

portanto, uma abordagem diferente dos métodos convencionais de controle de processos, pois 

os mesmos são desenvolvidos via modelagem matemática dos processos de modo a derivar as 

ações de controle como função do estado do processo. A estrutura básica de um controlador 

fuzzy está ilustrada na Figura 4.3.  

 

 

                              Figura 4.3. Diagrama de bloco de um controlador Fuzzy 
                                                    

 
Os passos a seguir descrevem em detalhes cada um desses blocos e de certa maneira 

constituem um guia para se projetar um controlador fuzzy baseado em regras descritas por um 

especialista, apropriando-se do conhecimento humano, em como controlar o processo, a fim 

de usar a lógica fuzzy para automatizá-lo. 

4.2.1. Fuzzyficador e função de pertinência.  

 O mecanismo fuzzyficador é o processo que torna qualquer quantidade numérica em 

quantidade fuzzy. É, portanto, uma função que garante certo grau de imprecisão a um valor 

numérico, mapeando o valor físico de uma variável de um processo em expressões 

linguísticas (ou termos primários), como “muito grande”, “pouco frio”, que são representados 



34 
 

 
 

por conjuntos fuzzy. Isto é necessário para que a entrada do processo se torne compatível com 

a representação fuzzy adotada na base de regras. [TARIG, 2001] 

Matematicamente, o mecanismo fuzzyficador pode ser representado como: 

 ��: [−�, �] → ℜ                                                                     (4.1) 

 

 Onde ℜ denota o conjunto de todos os números fuzzy, no intervalo [-a, a] e fe pode ser 

interpretada como uma função transformação que leva uma variável de um espaço numérico 

para um espaço fuzzy. Esta função de transformação é denominada função de pertinência e é 

construída a partir da teoria de conjuntos fuzzy. [TARIG, 2001] 

  Cada conjunto fuzzy é caracterizado pela sua função de pertinência, e é através 

dela que será determinado o quanto um determinado elemento pertence ao conjunto. O fator 

de pertinência pode então assumir qualquer valor entre “0” e “1”, sendo que o “valor 0” indica 

uma completa exclusão e um “valor 1” representa completa pertinência. 

 Conforme o exemplo apresentado na figura 4.4, veja que entre 0  e 1 ( eixos das ordenadas – 

y) podermos ter diversos valores. Neste caso poderíamos ta monitorando uma entrada que 

fosse a temperatura em que pode variar de 0 a 10 (eixo das abscissas – x).  

 

 
Figura 4.4. Condição da função de pertinência 
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Em resumo, o núcleo do controlador só analisa variáveis fuzzy. As informações têm que 

ser transformadas na forma fuzzy ou fuzzificadas (transformadas em conjuntos fuzzy). A 

interface de “fuzzificação” recebe os valores das variáveis de entrada (vindo dos sensores), faz 

um escalonamento para dimensionar os valores a universos discursos normalizados e 

“fuzzifica” os valores (transformando números em conjuntos fuzzy). [ IVANQUI, 2005] 

 

4.2.2. Regras  

 A base de regras tem por objetivo representar de forma organizada a maneira como o 

controlador gerenciará o sistema. A forma mais geral de uma regra linguística é: SE premissa 

ENTÃO consequência. As premissas são associadas com as entradas do controlador fuzzy, e 

formam a parte das regras representada à esquerda, enquanto as consequências estão 

associadas às saídas dos controladores, e são conhecidas como ações de controle. [CAMPOS 

FILHO, 2004] 

 Este conjunto demonstra que a base de regras fuzzy é bastante evidente, do ponto de 

vista humano. Não existe, neste caso, uma formulação matemática perfeitamente declarada 

envolvida na solução do problema, mas sim a representação de um conhecimento adquirido 

pelo operador. [TARIG, 2001] 

Relacionadas às variáveis linguísticas do processo, pode-se estabelecer as premissas e 

associá-las com ações de controle. Para exemplificar a utilização das regras, toma-se o 

controle de uma caldeira, onde se estabelece uma relação entre a temperatura interna da 

unidade, com a vazão necessária de água para o seu resfriamento, o que produz as seguintes 

regras: 

 

Se Temperatura é Baixa e Pressão é Baixa então Vazão é Baixa 

Se Temperatura é Baixa e Pressão é Média então Vazão é Média- Baixa 

Se Temperatura é Baixa e Pressão é Alta então Vazão é Média 

Se Temperatura é Média e Pressão é Baixa então Vazão é Média-Baixa 

Se Temperatura é Média e Pressão é Média então Vazão é Média 

Se Temperatura é Média e Pressão é Alta então Vazão é Média-Alta 

Se Temperatura é Alta e Pressão é Baixa então Vazão é Média 

Se Temperatura é Alta e Pressão é Média então Vazão é Média-Alta 
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Se Temperatura é Alta e Pressão é Alta então Vazão é Alta 

 

O exemplo dado é capaz de manter estável a temperatura e a pressão, por exemplo, de 

uma caldeira, desde que os conjuntos fuzzy envolvidos tenham uma definição adaptável com a 

realidade. Numa base de regras, há sempre um número finito de regras que pode ser 

estabelecida, depois que se determina o número de entradas e saídas necessários ao sistema de 

controle, e que se escolhe o número, distribuição e forma das funções de pertinência para cada 

uma destas variáveis. Por exemplo, se o sistema de controle possui “X” entradas e saídas com 

“n” predicados (atributos) cada, pode-se definir no máximo Xn possíveis regras. [ IVANQUI, 

2005] 

Uma maneira útil para listar todas as possíveis regras, para os casos onde não há muitas 

entradas para o controlador fuzzy (menor do que três entradas) é usar uma tabela para 

representação das regras, como mostrado na tabela 4.1 usado o exemplo da caldeira, citado 

em cima. Nesta tabela, a variável “Variável 1”  é o valor de entrada (temperatura) , a variável 

“Variável 2”  é o valor de entrada (pressão)  e a “Variável 3”  é a ação da regra (vazão) : 

 
      Tabela 4. 1. Representação do conjunto de regras 

 

Variável 3 

Variável 1 

Baixa Média Alta 

 

V
ar

iá
ve

l 2
 

Baixa Baixa Média- baixa Média 

Média Média- baixa Média Média - Alta 

Alta Média Média- alta Alta 

 

 Em resumo, o mecanismo de base é formado por uma base de dados e uma base de 

regras e contem todo o conhecimento de como controlar o processo. E a construção da tabela 

pode ser útil para verificar certos detalhes do funcionamento do controlador, para se eliminar 

predicados redundantes e verificar a consistência das regras.  

4.2.3. Inferência  

Em lógica, Inferência é a passagem, através de regras válidas, das premissas que resulta 

de uma ação. A inferência é responsável pela combinação dos dados de entrada (já no formato 

de número fuzzy) com as regras fuzzy existentes, as quais, trabalhando em cima de regras de 
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produção, descrevem o processo de tal forma que se obtenha, através de inferência, o valor 

desejado de saída. [CAMPOS, 2004] 

A inferência é a etapa importante do raciocínio fuzzy, é através dela que é feita a tomada 

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

conjunto, com os dados resultantes são realizadas as regras, mapeando para os novos 

conjuntos, como o exemplo, SE a água esta muito quente ENTÃO adicione água fria. Como o 

objetivo é manter a água a certa valor, então foi realizada uma inferência para determinar a 

ação que será realizada para se alcança a temperatura desejada, que foi adicionar água fria. 

Para a realização da inferência fuzzy, existem dois procedimentos de inferência, o 

Modus Ponens Generalizado (MPG) e o Modus Tollens Generalizado (MTG). Que são 

baseadas nos princípios lógicos de inferência do raciocínio aproximado. O Modus Pones 

Generalizado (MPG) é direcionado aos dados, onde são fornecidos os valores de entrada, as 

premissas das regras, e se busca o consequente de uma regra. Já o Modus Tollens 

Generalizado (MTG) é direcionado a metas ou objetivos, que executam uma busca em sentido 

inverso. [CAMPOS FILHO, 2004] 

Na lógica tradicional, as operações com conjuntos são na maior parte booleanas 

possibilitadas pelos conectivos AND, OR e NOT. Na lógica fuzzy, ao contrário, há diversos 

operadores para se realizar as operações lógicas. Os conectivos lógicos são usados para 

estabelecer a relação fuzzy que modela a base das regras. Os conjuntos fuzzy também podem 

ser manipulados algebricamente com operações de união, interseção e complemento, contudo 

estas operações são definidas em termos de grau de pertinência dos conjuntos. [CAMPOS, 

2004] 

Suponhamos dois conjuntos, A e B, com graus de pertinência µA(x) e µB(x), sua união, 

interseção e o complemento de A; são dados pelas fórmulas abaixo: 

µAUB  = max [µA(x), µB(x)]   (união)                                                           (4.2) 
         µA∩B  = min [µA(x), µB(x)]    (interseção)                                                   (4.3) 

                  µA = 1- µA(x)     (complemento)                                                                 (4.4) 
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Figura 4.5. Operações de conjunto fuzzy: (a) graus de pertinência (b) união (c) interseção (d) 
complemento. 
     

Para se chegar a conclusões a partir de uma base de regras, é necessário um mecanismo 

que produza uma saída a partir  de uma coleção de regras do tipo "se-então". Em geral, a 

escolha de uma determinada máquina de inferência deve considerar três aspectos: (1) escolha 

deve fazer algum sentido do ponto de vista intuitivo. Por exemplo, se o conjunto de regras foi 

determinado por um especialista que acredita que estas regras são independentes entre si, 

então elas devem ser combinadas através de uma operação de união; (2) a escolha deve 

resultar num procedimento de fácil implementação; (3) e se o procedimento de inferência 

tiver algumas propriedades que são desejáveis para o sistema, elas devem ser escolhidas.  

 

4.2.4. Defuzzyficação 

 

A saída do controlador fuzzy é um subconjunto fuzzy do universo da saída. Como o 

processo requer um sinal não-fuzzy em sua entrada, e sim valores numéricos provenientes os 

quais são fuzzyficados antes de serem aplicados à base de regras, fazendo uma interpretação 

do conjunto fuzzy. Assim, o que o controlador infere representa uma magnitude de um 

conjunto fuzzy, calculado dentro do intervalo de discurso de cada conjunto fuzzy envolvido, o 

qual deve ser aplicado aos equipamentos que irão atuar sobre o processo. Para fazer o 

interfaceamento entre ambos os conceitos deve-se elaborar um conjunto fuzzy a partir das 
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entradas do controlador e, por outro, deve-se calcular um valor do sinal de controle a partir de 

conjunto fuzzy obtido através do processo chamado de defuzzyficação.  [CAMPOS, 2004] 

A defuzzyficação é o processo pelo qual um conjunto fuzzy tem a sua abrangência 

representada por um número simples. O objetivo é obter um único valor numérico discreto 

que melhor represente os valores deduzidos da variável linguística de saída. Existem pelo 

menos sete métodos, dentre eles destacam-se como principais métodos de defuzzyficação 

utilizados em sistemas de controle: maior pertinência, o método centroide, e a média da 

pertinência máxima. [CAMPOS FILHO, 2004] 

O princípio da maior pertinência, também conhecido como método da altura, limita-se 

ao pico da função, que dizer que os valores não-nulos do vetor de possibilidades de saída são 

posicionados nos picos correspondentes. O método do centroide, também chamado de centro 

da gravidade, é o mais usado de todos os métodos de defuzzyficação. Este método tem como 

saída o ponto que divide a área da função de pertinência em duas partes iguais, ou seja, neste 

método encontra-se o centro geométrico dos valores de saída fuzzy. E finalmente, o método da 

média da pertinência máxima, também chamada de média dos máximos, é quase idêntico ao 

primeiro método, neste método parte do princípio de que a localização da maior pertinência 

pode não se limitar a um único elemento, mas sim, a vários elementos, realizando uma média 

entre eles. Estes métodos podem ser observados na figura 4.6, onde o eixo das ordenadas 

consiste dos resultados da inferência e os valores de saída estão marcados sobre a abscissa do 

gráfico para os diferentes métodos de defuzzyficação apresentados. [TARIG, 2001] 

 

Figura 4.6. Resultados com os métodos de defuzzyficação: (a) maior pertinência; (b) método 
centroide e (c) média da pertinência máxima. 
 



40 
 

 
 

4.3. Sistemas de controle baseado em lógica fuzzy. 

Diversas áreas estão sendo beneficiadas pela tecnologia decorrente da lógica fuzzy. A 

área pioneira foi o controle de processos industriais, sendo as primeiras experiências em 1975 

quando foi demonstrado, que um controlador fuzzy muito simples conseguiu controlar 

eficientemente uma máquina a vapor. Atualmente, varias aplicações tiveram a lógica fuzzy 

implementada. Como alguns citados abaixo:  

Na área automobilística, estudos de controle fuzzy em freios anti-trava, para melhorar os 

sistemas já existentes, a fim de se obter um melhor desempenho na frenagem de veículos 

automotores. Manutenção de motores elétricos, verificação das condições de vibrações dos 

motores elétricos a fim de estabelecer procedimentos de manutenção.   

Na área petrolífera, no start-up automático de colunas de destilação em refinarias de 

petróleo a fim de garantir uma entrada mais rápida em operação de equipamentos com melhor 

qualidade de produto.  

Em incineração de lixo, com o fim de manter a temperatura de queima constante, desta 

forma a geração dos gases tóxicos é minimizada e se evita a corrosão da câmara de 

combustão.  

Na medicina, no processamento de imagem para análise de fotos de raios-x, e na 

detecção dos contornos do coração sobre imagens obtidas através de ressonância magnética, 

em bioanálise e bioestatística e etc. 

Percebe-se que existem várias aplicações da lógica fuzzy, e os grandes benefícios da 

maioria apresentados são melhor controle e configuração dos equipamentos e da economia de 

energia. Diante disto, podem-se considerar os controladores fuzzy uma tecnologia estável, 

com largas aplicações reais em vários problemas. E vem proporcionando uma contribuição 

significativa para os sistemas de automação e controle.  
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CAPÍTULO 5 
 
 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DA PLACA DE 

CONTROLE DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. 

 

 

5.1. Introdução  

Para que a tocha de plasma atenda as condições físicas necessárias, é utilizado um 

sistema de resfriamento, para permitir que a temperatura da tocha esteja em um determinado 

nível sem comprometer o rendimento do sistema. 

O sistema de refrigeração da tocha é formado por dois subsistemas. O primeiro é 

responsável pelo resfriamento da bobina de cobre juntamente com corpo da tocha ICP, e usa 

água para seu resfriamento, no caso água deionizada por proporcionar uma menor degradação 

em relação à água comum; o segundo, formado por uma válvula de controle e medição de 

vazão térmica, é responsável pela isolação da chama de plasma do tubo externo e usa gás para 

seu resfriamento que já possuir um controlador PID interno, ver [GUIMARÃES, 2009].  

Este esse trabalho vai entrar apenas em detalhe no sistema de refrigeração a água, que é 

o objetivo deste trabalho.  

 

5.2. Descrição do sistema. 

 
O subsistema de refrigeração a água é formado basicamente por um radiador, um 

inversor ligado junto com uma bomba e sensores de pressão e temperatura. Nesse subsistema 

o inversor exerce o controle da vazão da água no sistema através de uma bomba trifásica que 

vai auxiliar o deslocamento da água no sistema, evitando assim que a água não seja resfriada 

em demasia, não interferindo no rendimento do processamento. No capítulo adicional segue 

anexado o manual do inversor de frequência. Para o monitoramento da bomba foi instalado 

um sensor de pressão que assegura um perfeito funcionamento e proteção do processo, o 

sensor é o mesmo utilizado em automóveis para o monitoramento da pressão no óleo. Para 

resfriar a água usa-se um radiador que serve como um trocador de calor, ou seja, quando a 

água quente passar pelas aletas do radiador sofre um resfriamento devido à circulação de ar 

através de um ventilador. Para o acionamento deste ventilador usa-se um termostato que vai 
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ser acionado caso a temperatura da água exceda certa faixa determinada (entre 92 e 97ºC), 

esse termostato é formado por um disco bimetálico, com dilatação térmica distinta calibrada 

em temperatura específica, onde quando chega a essa faixa de temperatura provoca a 

deformação do bimetal, e provoca o deslocamento do pino, acionando os contatos. Um sensor 

de temperatura vai informa as condições da temperatura da água, o sensor de temperatura 

usado é do tipo NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo), cuja resistência varia de forma 

inversamente de modo proporcional a temperatura. A figura 5.1 mostra o sistema de 

resfriamento. [GUIMARÃES, 2009] 

 

 

Figura 5.1. Sistema de resfriamento da tocha de plasma 
                                 Fonte: Guimarães, 2009 

 

A partir dos conceitos teóricos e indicações práticas do sistema de refrigeração 

apresentados, foi desenvolvido um software de controle fuzzy que baseado em informações da 

temperatura da água do sistema de resfriamento da tocha de plasma enviará informações ao 

inversor de frequência responsável por controlar a vazão da água do sistema, a fim de garantir 

a manutenção das condições físicas e evitar o resfriamento em demasia da tocha de plasma.  

Associado a este desenvolvimento, também foi projetado o hardware que faz o 

acoplamento entre o controlador fuzzy propriamente dito e o sistema de refrigeração. 

O hardware desenvolvido s e o software que de fato implementa o controle inteligente 

serão apresentado  neste capítulo.  
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5.3. Ferramentas Utilizadas 

 
Para a especificação do esquema eletrônico e para a implementação do circuito foi 

utilizada a ferramenta EAGLE®. Esta possui todas as funções necessárias para o 

desenvolvimento dos circuitos, desde o editor de esquemas eletrônicos até a ferramenta de 

layout da placa propriamente dita.  

A especificação do software de controle de temperatura baseado em lógica fuzzy foi 

realizada utilizando o MATLAB®, através do Fuzzy Logical Toolbox que é uma ferramenta 

que dispõe arquivos e funções destinados ao uso da teoria de conjuntos  fuzzy.  

O software de controle foi implementado na linguagem C, muito difundida nos projetos 

para microcontroladores. Foi utilizado o compilador PIC C COMPILER®. Este compilador é 

um poderoso compilador para microcontroladores PIC’s que auxilia na criação de códigos 

usando linguagem C, sem, portanto, dominar a linguagem Assembly. 

 

5.4. Especificação do hardware 

 
O primeiro passo tomado na especificação do hardware foi à escolha de um 

processador, no caso um microcontrolador, que atendesse aos requisitos do projeto. Optou-se 

por utilizar o PIC 16F877A, devido a algumas de suas características: ser usado em sistemas 

de automação com grande número de aplicações devido ao seu número de pinos, e ser muito 

versátil para projetos que envolvem um grande poder de processamento. Tendo em vista que o 

projeto prevê o controle de temperatura do sistema de refrigeração da tocha, fica clara a 

necessidade de entradas analógicas para a leitura do sensor de temperatura, e duas saídas, uma 

para controlar proporcionalmente o inversor de frequência responsável pelo controle do fluxo 

de água no sistema, e a outra saída que vai ser responsável de  ligar e desligar o ventilador,  

criando um fluxo de ar através do radiador, principalmente quando o sistema atinge a 

temperatura que possa  abaixar o calor da água . 

 

5.4.1. Microcontrolador  

 
O microcontrolador pode ser definido como um circuito integrado composto por um 

microprocessador, memória e periféricos de entrada/saída. Encontra-se em um 

microcontrolador vários dispositivos eletrônicos como conversor analógico digital (AD), 

comparadores, interfaces de comunicação como USB/serial, geradores de pulsos, 
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temporizadores, entre outros. Pelo seu baixo custo é muito popular, isso possibilita a 

utilização de microcontroladores como soluções de vários projetos. [PRADO, 2011] 

Os microcontroladores possuem frequência de clock de poucos MHz e são considerados 

lentos comparados aos microprocessadores utilizados em computadores convencionais, no 

entanto são bastante adequados para aplicações típicas, e consomem pouca energia.  

Uma da grande vantagem dos microcontroladores são a fácil programação e 

reprogramação, o que o torna uma ferramenta importante em vários sistemas embarcados, 

podendo ser desenvolvidos para aplicações especificas. [PRADO, 2011] 

Atualmente, grande parte dos componentes eletrônicos utilizados possuem 

microcontroladores em sua arquitetura. Sua capacidade de processamento depende da família 

do processador que o mesmo utilizar. 

 

5.4.1.1 Microcontroladores PIC  

 
Os microcontroladores PIC são uma família de dispositivos fabricados pela Microchip®. 

Utilizam uma arquitetura RISC ( Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções) e 

possuem frequências de clock de até 40MHz. Além disso, eles podem ter até 2048K word de 

memória de programa e até 3968 bytes de memória RAM. Podem ser encontrados com 

diversos periféricos internos, tais como: até quatro temporizadores/contadores, memória 

EEPROM interna, gerador, comparador, amostrador PWM, conversores A/D de até 12 bits, 

interface de barramento CAN, I2C (Circuito Inter-integrado), SPI (Serial Peripheral 

Interface), entre outros. [PRADO,2011] 

Existem basicamente três famílias de PICs sendo elas diferenciadas pelo tamanho da 

palavra de memória de programa: 12, 14 e 16 Bits, possuindo um barramento interno de dados 

de oito bits.  

 

5.4.1.2. Microcontrolador PIC16F877A 

 
O PIC16F877A possui palavras de dados de oito bits de tamanho, e palavras de 

instrução de 14 bits. Este comprimento da palavra de instrução permite que a maioria das 

instruções possa ser executada dentro de um único ciclo de máquina, um dos motivos da 

grande velocidade que se consegue neste microcontrolador. Este modelo é encapsulado de 

diferentes formas, possui 40 pinos, cada terminal do integrado tem uma ou mais funções bem 
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definidas, e a cada um é associado um nome que lembra a função correspondente. 

[INVAQUI,2005]. 

 
A alimentação deve estar entre 2 e 6 volts, preferencialmente 5 volts e são os terminais 

11 e 32 que recebem a tensão de alimentação; os terminais 12 e 31 devem ser ligados à terra 

do circuito e  os pinos 13 e 14 é onde estará ligado o cristal do clock. Os demais pinos são 

entradas e saídas, e são agrupadas em portas de no máximo oito pinos cada, pois o 

componente possui um núcleo de oito bits. [INVAQUI, 2005] 

Há um total de 33 entradas e saídas disponíveis, que podem ser configuradas como 

entradas ou saídas em tempo de execução. Quando um pino é configurado como entrada, ele 

pode ser conectado a sensores para detectar sinais digitais através de variação da tensão de 0 e 

5V. Quando um pino é configurado como saída, o programa poderá acioná-lo, e com isso 

gerar uma corrente baixa de no máximo 25 mA com os níveis de tensão de 0V ou 5V.  

Porém, alguns pinos possuem outras funções além de serem entradas ou saídas digitais. 

Por exemplo, os pinos 39 e 40 são pinos usados na gravação do microcontrolador, e os pinos 

25 e 26 são usados para comunicação serial padrão RS232. Os pinos 16 e 17 são pinos 

geradores de pulso (PWM), que é similar a uma saída analógica.  

A saída PWM (pulse width modulation) é eficaz para controlar circuitos analógicos 

utilizando as saídas de microcontroladores. Controlando circuitos analógicos digitalmente 

podem-se reduzir drasticamente o consumo de energia e os custos. Por isso, vários 

microcontroladores passaram a incluir controladores de PWM para facilitar a implementação. 

O PC 1F877A possui duas saídas de PWM (pinos 16 e 17). [INVAQUI, 2005] 

Basicamente, a saída PWM codifica de forma digital sinais analógicos, nesse caso, uma 

onda quadrada é modulada para codifica um nível específico do sinal analógico através do uso 

de contadores de alta resolução o duty cycle (ciclo de trabalho), que é a quantidade de tempo 

que o pulso está em nível lógico alto. Por exemplo, para uma fonte de 5V, um duty cycle de 

50% resultaria em um sinal de 2.5V.  [INVAQUI, 2005] 

Uma das vantagens de uso o PWM é que seu sinal permanece digital por todo o 

caminho desde o processador até o sistema controlado, nenhuma conversão digital analógico é 

necessária, desta forma, minimizar os efeitos de ruídos elétricos. [INVAQUI, 2005] 

 Esse microcontrolador ainda possuir um terminal, MCLR (Master Clear), que é uma 

entrada de controle com duas funções: pode atuar como reset do microcontrolador, esta 

função é ativada quando o nível lógico deste terminal for igual à zero; a outra função é atuar 

como indicador de gravação da memória de programas, para isto a tensão neste terminal deve 
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ser feita igual a 13.5 volts. Para a operação normal este terminal deve ser mantido em cinco 

volts, ou na tensão de alimentação utilizada.  Na figura 5.2 pode ser visto cada pino no 

16F877a. [INVAQUI, 2005] 

 

 

Figura 5.2. Pinagem do 16F877A 
                                                     Fonte: www.microchip.com 
 

Para o projeto, a operação do sistema foi configurada para funcionar da seguinte forma: 

os sensores de temperatura enviam sinais de tensão de 0 a 5 Vcc para as portas das entradas 

do microcontrolador, estes sinais são lidos pelo microcontrolador por meio dos pinos A0 e A1 

(entradas analógicas) e, após ser processado pela lógica do programa implantado, geram 

sinais na saída. Os sinais que saem do microcontrolador pelos pinos 16 e 17, modulados pelo 

PWM, um desses sinais passa por um conversor digital analógico que vai alimentar a entrada 

analógica do inversor de frequência, e outro sinal vai ser responsável por ligar e desligar o 

ventilador. Este sistema utiliza o inversor de frequência da Telemecanique, que recebe os 

pulsos do microcontrolador e ajusta a velocidade da bomba do sistema de refrigeração, 

aumentando ou diminuindo a velocidade do motor, conforme as informações enviadas do 

microcontrolador, exercendo assim, o controle do fluxo de água. Aplicando conhecimentos 

em programação e eletrônica, foi possível também monitorar as temperaturas do sistema de 

refrigeração e exibi-las através de um display LCD (display de cristal líquido). 
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5.4.2. Entradas analógicas para a temperatura  

 

5.4.2.1. Sensor de temperatura 

 
Para a leitura da temperatura foi utilizado um termistor NTC (Coeficiente de 

temperatura negativo). Um dispositivo semicondutor de baixo custo que diminuir 

sensivelmente sua resistência elétrica com o aumento da temperatura e suas características 

físicas, juntamente também por ter um tipo de resposta elétrica, confere a vantagem de 

proporcionar medidas de variações rápidas de temperaturas.  

Para esse projeto foi utilizado um sensor de temperatura de referência 2009 produzido 

pela Iguaçu. O sensor proposto, de acordo com o fabricante trabalha a uma resistência de 

520Ω (ohms) á 25ºC, e 75,41Ω (ohms) á 100ºC, isso com uma tolerância de fabricação que 

vão de 1 a 5%. 

O diferencial do NTC é ser muito mais sensível a variações de temperatura, comparado 

com outros sensores de resistência variável com a temperatura, como os RTDs (Resistive 

Temperature Devices) e os termopares. 

Porém, o fato de ser mais sensível faz com que se comporte de forma não linear. A 

curva que define o comportamento da resitência pela temperatura tem um comportamento 

exponencial. Como pode ser visto no gráfico da figura 5.3 abaixo: 

 

 Figura 5.3. Curva característica do sensor NTC de referência 2009 produzido pela Iguaçu         
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Onde essa curva característica foi determinada pela fórmula matemática 5.1 abaixo: 

 = ��[�(��� ��� )                                   (5.1) 

Onde: 

R: é a resistência do termistor na temperatura T 

R0: é a resistência do termistor na temperatura T0 

β (beta): é a constante do material  

O fabricante geralmente especifica o beta a partir da medição de duas temperaturas 

diferentes da curva característica. 

 

� = �������������� ���                                            (5.2) 

 

Onde Rt1 é a resistência do termistor na temperatura T1 e Rt2 é a resistência do termistor 

na temperatura T2. A resistência dada em Ohm e a temperatura em Kelvin. Para o termistor 

NTC utilizado no projeto o beta calculado foi 2864.3.  

 

5.4.2.2. Interface eletrônica para o sensor de temperatura   

 
A entrada analógica do microcontrolador é desenvolvida para leituras de tensões, não de 

resistência, por este motivo surge à necessidade de converter essa medida de resistência 

elétrica em um sinal de tensão elétrica correspondente.  Para que o microcontrolador consiga 

interpretar a temperatura medida pelo Termistor NTC deve-se desenvolver um circuito 

eletrônico que permita converter a variação da resistência, decorrente da variação de 

temperatura medida, em um sinal analógico compatível com o microcontrolador. Vários são 

os circuitos que podem realizar essa tarefa, sendo recomendado por muitos autores um 

circuito divisor de tensão, por ser um sensor resistivo, e desse modo, a tensão resultante nesse 

circuito será correspondente à temperatura do processo porque, como foi visto este termistor 

esta relacionada com a temperatura do processo ao seu redor.  

Utilizando as características do sensor resistivo, foi montado um circuito divisor de 

tensão com a adição de um resistor de 150Ω em série ao NTC. Este divisor tem como tensão 

de entrada +5VCC – o limite permitido à entrada analógica do microcontrolador – e o sinal de 
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saída do divisor de tensão será injetado à entrada analógica do microcontrolador conforme a 

figura 5.4 abaixo: 

                                    
                                         Figura 5.4. Divisor de tensão com NTC. 
                                     . 
                                        

Com esse modelo, foi verificado que com o aumento da temperatura, haverá um 

aumento da tensão no ponto no sinal para o microcontrolador, entre a resistência do termistor 

(RNTC) e o resistor (R1). Comprovando na formula do divisor de tensão que isso ocorre, pois, 

quanto menor for o valor do termistor, maior será a tensão para o sinal do microcontrolador.  

Esse é o método mais simples e eficaz de possibilitar a verificação da temperatura 

através de um termistor. A tensão presente no ponto entre o termistor e o resistor pode ser 

utilizada como referência para o microcontrolador através das entradas analógicas. As 

entradas analógicas terão como função capturar sinais vindos do sensor de temperatura. A 

conversão analógica é feita com resolução de oito bits, significando que a faixa de variação da 

tensão foi discretizada em 255 partes. As tensões nas entradas analógicas variam de 0 a 5VCC.  

Para este circuito divisor de tensão determina-se a equação para o sinal de saída que 

será introduzido ao microcontrolador da seguinte maneira. Primeiramente pode encontrar a 

corrente do divisor de tensão pela fórmula 5.3 ou  5.4  

Sendo: � =  �  !�"!#�$                                                                    (5.3) 
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� =  ���!�                                                                                (5.4) 

Note-se que, como a corrente que percorre RNTC e a mesma que R1, logo: 

 �  !�"!#�$ = ���!�                                                                      (5.5) 

Então:  %!& = �  ∗!�!�"!#�$                                                                   (5.6) 

 

Como a tensão de saída do circuito (Vout) é igual à tensão em cima do resistor (VR1), 

termos: %()*(+,-,.(/) = �  ∗!&!�"!#�$                                                     (5.7) 

 

  Como a tensão de saída do circuito (Vout (divisor)) é a tensão da entrada analógica do 

microcontrolador (Vin(PIC)), pode-se adaptar a equação para determinar o valor da resistência 

do termistor (RNTC). Este valor de resistência será utilizado na equação seguinte, à equação de 

Steinhart-Hart: 

     %()*(+,-,.(/) = %,0(123)                                                                    (5.8) 

  Logo: 

 

453 =  6%77 ∗ & %,0(123)8 9 − &                                                           (5.9) 

 

Observando o gráfico da curva resistiva característica deste Termistor NTC, observa-se 

que a resposta do sensor à variação da temperatura medida não é linear, desta forma, a 

interpretação do sinal de entrada injetado ao microcontrolador precisar ser tratada através de 

uma equação que torne precisa qualquer temperatura medida. A relação entre resistência e 

temperatura no NTC é dada geralmente pela equação de Steinhart Hart (equação 5.10), por ser 

a que melhor representa a resposta dos NTCs.  

:(;) = 1 (� + > ∗ lnA453) B + 7 ∗ ln(453)C)8                                       (5.10) 
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Onde T(K) é a temperatura em graus Kelvin e RNTC a resistência em Ohm. 

Transformando essa temperatura em Celsius: 

 :(℃) = :(;) − 273.15                                                                        (5.11) 

 

Os Coeficientes de Steinhart-Hart (a, b, c) são normalmente fornecidos pelos fabricantes 

do termistor. Quando os coeficientes de Steinhart-Hart não são fornecidos, podem ser 

derivadas, ou através de pelo menos três pontos de operação são determinados um conjunto de 

equações. ( Becker, 2009) 

 

JKL
KM  � + > ∗ ln(&) + 7 ∗ ln(&)C = 1 :&N  � + > ∗ ln(O) + 7 ∗ ln(O)C = 1 :ON� + > ∗ ln(C) + 7 ∗ ln(C)C = 1 :CN

P                                      (5.12) 

 

Com  valores das resistências (R1, R2, R3) com temperaturas T1, T2 e T3, pode-se 
expressar: 

Onde: 
 L& =  ln(R&)        LO =  ln(RO)         LC =  ln(RC)                         (5.13) 

S& =  1 :&N             SO =  1 :ON               SC =  1 :CN                             (5.14) 

T = SO – S& VO − V&8                                                                         (5.15) 

                  � = SC– S& VC − V&8                                                                          (5.16) 

             Então, 

� 7 = W� − T VC − VON X ∗ (V& +  VO + VC)�&                 (5.17) 

� > = T − 7 ∗ (V&O + V&VO + VOO )                                       (5.18) 

 

� � = S& − (Y + V&OZ)V&                                                    (5.19) 

 
Utilizando três pontos da curva característica do sensor NTC de referência 2009 as 

constantes encontradas são.  

a= 0,0012 
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b= 0,00033151 

c= 0,00000019625 

Para esse caso foi usado R1=520Ω, R2=104Ω, R3=75,41Ω com temperaturas 

respectivamente 298.15K (25ºC), 358.15K (85ºC) e 373.15K(100ºC). 

Como pode ser visto na figura 5.5, o programa através de um comando de leitura do 

conversor A/D, lê o sinal proveniente do sensor de temperatura e armazena a informação em 

uma variável especifica. E depois faz a conversão de acordo com as formulas apresentadas. 

 

Figura 5.5. Código da conversão da leitura do sensor em temperatura no PIC C. 
  

 

No intuito de diminuir o ruído que é medido juntamente com o sinal de temperatura o 

programa também realiza uma média a cada 5 leituras.  

 

5.4.3. Conversor para a filtragem do sinal PWM 

 
De tal forma a passar apenas a componente contínua que vai ser lida pela entrada 

analógica do inversor de frequência, passa-se o trem de pulsos gerado na saída do PWM por 

um conversor digital analógico (DAC). Onde o objetivo funcional deste dispositivo é o de 

produzir sinais de valores analógicos da tensão que se introduz na entrada do inversor.  

A análise em cima da conversão por filtragem de sinal PWM foi utilizada por um filtro 

passa-baixa. Das topologias de filtros que poderiam ser utilizados nessa aplicação, essa foi 

escolhida por ser uma topologia simples, de baixo custo e que fornece uma maior qualidade 

de conversão, com o mínimo de ajuste. O filtro passa-baixa é responsável por anular às 

harmônicas que compõem o sinal quadrado, amortecendo-o e transformando-o em um sinal 

contínuo puro. 

A primeira etapa do projeto deste conversor é definir o valor da frequência de corte do 

filtro. Essa frequência é definida como a frequência em que o circuito eletrônico reduz a 
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potência do sinal de entrada pela metade, o que em níveis de tensão corresponde a 70.7% do 

sinal de entrada. 

A escolha da frequência de corte do filtro vai depender da frequência de operação do 

PWM aplicado na entrada do filtro. Na prática, a frequência do sinal do PWM deve ser 

aproximadamente 30 vezes a frequência de corte. Depois de definido a frequência de corte do 

filtro passa-baixa, resta o calculo dos componentes ativos do filtro através da fórmula: � = &O[\!3                                                               (5.20) 

Onde: 

fc – frequência de corte (Hz) 

R- resistência de entrada do filtro (Ω); 

C- capacitor do filtro (F) 

Um circuito eletrônico simples que consiste de  resistores em série com capacitores em 

paralelo com a carga. Os capacitores exibem reatância, e bloqueiam os sinais de baixa 

frequência, fazendo com que eles passem pela carga. As frequências mais altas, a reatância 

reduz e o capacitor conduz com facilidade. Na figura 5.6 é apresentado o filtro passa baixa 

descrita. A frequência do PWM de entrada é da ordem de 1 kHz e a frequência de corte do 

filtro foi selecionada para aproximadamente 30 Hz (fPWM / 30).   

 

 

                                          Figura 5.6. Esquema do filtro passa-baixa 
                                    

 
O capacitor de saída (C3) evita os ripples e serve como uma espécie de filtragem 

adicional. O seu valor não é crítico. Sendo assim, foi utilizados capacitores dentro da faixa de 

1µF até 100µF. O capacitor de saída escolhido foi de 47µF. 
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5.4.4. Acionamento do ventilador 

 
 O subsistema de refrigeração da tocha possui um ventilador trifásico para o resfriamento 

do radiador, caso a temperatura da água exceda um valor pré-determinado, esse ventilador é 

acionado a partir de um interruptor térmico do sistema de arrefecimento cujos contatos são do 

tipo NA usado em automóveis (vulgo cebolão) de referência 6010.8 produzido pela Wahler. 

Ou seja, quando a temperatura da água de resfriamento atingia o valor pré-determinado, os 

contatos do interruptor fechavam permitindo a passagem de uma corrente entre os terminais, 

aplicando uma tensão na entrada de controle de um relé, essa tensão é enviada pelo inversor, 

fazendo o chaveamento de um contactor que efetuava o controle do ventilador, como pode ser 

visto na figura 5.7: 

 

 

  Figura 5.7. Conexões de acionamento do ventilador utilizando o interruptor térmico. 
   

 

De modo a obter um sistema mais robusto, além de torná-lo mais compacto, decidiu-se 

por controlar o acionamento do ventilador também usando o microcontrolador PIC.  

O sistema de acionamento implementado foi projetado de forma a minimizar os danos 

como queimas de componentes. Duas alterações importantes foram feitas para que esse 

objetivo fosse alcançado: foi introduzido um opto - acoplador no circuito de acionamento no 

lugar do interruptor térmico, isolando-o do circuito de controle, pois a fonte de 5V que 
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controla o relé pelos pinos digitais do PIC pode não aguentar a corrente necessária para ativar 

o relé. Este agora faz o chaveamento do contactor de acordo com os pulsos gerados pelo 

microcontrolador PIC. Com o uso do microcontrolador, tornou-se possível fazer o controle do 

ventilador de maneira mais eficiente e robusto que o controle realizado pelo interruptor 

térmico. O novo controle de acionamento pode ser visto na figura 5.8. 

 

 

              Figura 5.8. Conexões de acionamento do ventilador utilizando os pulsos do PIC. 
      

     

5.4.5. Mostrador de LCD 

 
Por meio de um mostrador digital LCD com 2 linhas e 16 caracteres por linha é possível 

visualizar  valores das temperaturas da água  quente e água fria que vem dos sensores de 

temperatura NTC. Dos pinos usados como saída de dados do microcontrolador, sete são 

usados pelo display LCD 16x2, onde os pinos RD4, RD5, RD6 e RD7 são usados para o 

envio de dados, já os pinos RE0, RE1 do PIC estão relacionados ao envio de comando para o 

LCD, que são respectivamente enable (E) e RS. O LCD ainda conta com mais dois pinos para 

alimentação que são os VSS e o VDD. 

O mostrador LCD é mostrado na Figura 5.9 Por ter sido escolhida a comunicação em 4 

bits, os pinos D0 a D3 não são utilizados. Por não ser necessária a leitura do LCD, o pino 

R/W( leitura/escrita) é aterrado. As portas D4 a D7 fazem a comunicação do microcontrolador 
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com o LCD. Enable (E) que inicia leitura ou gravação de dados direto do microcontrolador, 

RS (registers select) que seleciona registradores para configurar o LCD. VEE que ajusta o 

contraste do LCD é alimentador com 5 volts.  

 

                                                      Figura 5.9. Mostrador LCD 
                                              

 

5.4.6. Oscilador  

 
Nesse projeto foi usado um Oscilador de Cristal, cuja designação é XT, de 4 MHz. Esse 

tipo de oscilador está contido num invólucro de metal com dois pinos onde está escrita a 

frequência na qual o cristal oscila. Dois condensadores cerâmicos devem ligar cada um dos 

pinos do cristal à massa. Os pinos do oscilador são ligados ao microcontrolador pelos pinos 

OSC1 e OSC2, como mostrado na figura 5.10. 

 

   Figura 5.10. Esquema de ligação do Oscilador de Cristal de 4MHz 
                                    
                                    
 
5.4.7. Esquema eletrônico 

 
A figura 5.11 ilustra todo o esquema eletrônico da placa de controle. Foi utilizada a 

ferramenta EAGLE® para a geração deste esquema. 
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                                Figura 5.11. Esquemático da placa de controle 
                                                     

 

5.5. Especificação do software  

Nesta seção serão abordadas as especificações do software de controle fuzzy. Como 

mencionado anteriormente, a especificação do software do projeto foi feita com a ferramenta 

do MATLAB®, através do Fuzzy Logical Toolbox. Inicialmente, vê-se uma introdução ao 

princípio de funcionamento e a estrutura do sistema.  

A programação foi desenvolvida em linguagem C para PIC e o ambiente de trabalho foi 

o PIC C®
 compiler. Essa programação foi desenvolvida em etapas, onde foi desenvolvida a 

leitura da entrada analógica fazendo a comunicação entre o microcontrolador PIC e o display 

LCD e também as tomadas de decisões do controle. Para a gravação no microcontrolador PIC 

foi usado o MPLAB®. 

A escrita do código se subdivide em três partes. A primeira delas é o programa 

destinado à aquisição de sinais externos, valores da temperatura, utilizam-se bibliotecas para 
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conversão analógica/digital. Posteriormente, desenvolveu-se uma parte do código dedicado ao 

sistema de controle.  Nessa etapa, e o envio de sinais para dispositivos externos, acessando as 

saídas PWM e pulsos aplicados respectivamente ao inversor e ao ventilador e o interface com 

o display LCD.  

 

5.5.1. Estrutura do sistema 

 
A temperatura do sistema é lida através da entrada analógica do microcontrolador. A 

diferença entre a temperatura lida e o setpoint do sistema, é chamada de erro (ϵ), e é uma das 

entradas do sistema (medida em °C). O valor do erro é então subtraído do valor do erro lido 

anteriormente durante um segundo, isto gera a variável taxa de variação do erro (∆ϵ), que é a 

segunda entrada do controlador fuzzy (esta entrada é medida em °C/s).  

Cada uma das regras de inferência, do tipo “se... então”, irá analisar estas entradas e gerar as 

saídas apropriadas. As saídas individuais de cada regra serão combinadas e posteriormente 

defuzzificadas gerando assim as saídas do sistema chamadas PWM e pulso, que no caso deste 

sistema representa os sinais de tensões que vai controlar o inversor e o ventilador 

respectivamente. A figura 5.12 ilustra o diagrama de blocos que compõe o sistema como um 

todo. Nela podemos observar as duas entradas (erro e taxa de variação do erro), o bloco de 

regras, e as saídas do sistema (PWM e pulso). No caso do da saída pulso, quando o 

microcontrolador envia um sinal alto (5 V) no relé fecha o contato. Quando envia um sinal 

baixo ou LOW (0 V) o contato estará aberto. 
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Figura 5.12. Diagrama de bloco do sistema 
                                         

                                          

5.5.2. Variáveis de entrada do sistema 

 
A partir das funções de pertinência são definidos os predicados para os valores 

“fuzyficados” provenientes das variáveis de entradas, ou seja, nesse ponto as variáveis 

numéricas são convertidas em variáveis linguísticas. Aqui é apresentada a especificação das 

duas entradas do sistema, transformadas em conjuntos fuzzy.  

Primeiramente a variável erro (ϵ). Esta entrada foi definida como podendo assumir 

valores de –55 a 55°C, representado, respectivamente, uma faixa de 55°C abaixo do setpoint 

até 55°C acima do setpoint. Fora desta faixa a saída será 15% aberta para valores abaixo do 

setpoint, e 100% aberta para valores acima do setpoint. Dado o erro de temperatura na forma: ] = :̂ ,+_ −  :/`\                                                                      (5.21) 
 

 

Na qual Tref (°C) é a temperatura de referência e Tlida (°C) a temperatura lida do sensor 

de temperatura.  

A figura 5.13 ilustra o conjunto fuzzy gerado para a entrada erro. Definiu-se que os 

valores linguísticos possíveis para o erro serão: baixa (B), média (M), no setpoint (SP), alta 

(A) e muito alta (MA).  
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                                                   Figura 5.13. Variável de entrada- erro. 
                                  

A variável taxaerro, por sua vez, poderá variar na faixa de –5,5 a 5,5°C/s. Valores 

negativos indicam que a temperatura está caindo e valores positivos indicam temperatura em 

elevação. A taxa de variação do erro é definida por:  

∆] =  b] bcN                                                                      (5.22) 

 

Os valores linguísticos definidos para taxaerro são: caindo rápido (CR), caindo devagar 

(CD), estável (ES), subindo devagar (SD) e subindo rápido (SR). A figura 5.14 ilustra as 

funções membro ou de pertinência para a taxa de variação de erro (∆ϵ). 

 

               

                                                  Figura 5.14. Variável de entrada – taxaerro 
                                           

 

 

 

 



61 
 

 
 

5.5.3. Variáveis de saída 

 
As variáveis de saída do sistema, PWM e pulso, representam respectivamente, o sinal 

necessário para o acionamento do inversor de frequência que vai controlar o estado de giro da 

bomba, aumentando e diminuindo o fluxo de água a ser resfriado sendo representado em 

percentual (0 a 100%) e o sinal necessário para ligar e desligar o ventilador (0 ou 1). 

Os valores linguísticos previstos para a variável saída PWM são: pequena, media, 

grande e muito grande. A figura 5.15 mostra a representação desta variável de saída PWM. 

 

                           

                                                     Figura 5.15. Variável de saída PWM 
                                               

A variável de saída pulso, que vai acionar o ventilador, possuir dois valores linguísticos: 

ligado e desligado.  A figura 5.16 mostra a representação da variável pulso. 

 

                                                               Figura 5.16. Variável de saída Pulso 
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5.5.4. Bloco de regras 

 
A lógica fuzzy necessita de regras para definir seu comportamento. Estas regras definem 

as condições esperadas durante o processo, e quais atitudes serão tomadas para cada condição. 

Elas substituem as fórmulas matemáticas normalmente utilizadas. Estas regras devem cobrir 

todas as situações possíveis. Por este motivo o bloco de regras desta implementação possui 25 

regras, que cobrem todas as combinações das 2 entradas.Abaixo mostra as regras definidas 

dentro da ferramenta Fuzzy Logical Toolbox do MATLAB® . 

1. IF (erro is MB) and (taxa erro is CR) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

2. IF (erro is MB) and (taxa erro is CD) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

3. IF (erro is MB) and (taxa erro is ES) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

4. IF (erro is MB) and (taxa erro is SD) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

5. IF (erro is MB) and (taxa erro is SR) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

6. IF (erro is B) and (taxa erro is CR) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

7. IF (erro is B) and (taxa erro is CD) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

8. IF (erro is B) and (taxa erro is ES) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

9. IF (erro is B) and (taxa erro e is SD) then (PWM1 is P) (PULSO is desligado) (1) 

10. IF (erro is B) and (taxa erro is SR) then (PWM1 is M) (PULSO is desligado) (1) 

11. IF (erro is SP) and (taxa erro is CR) then (PWM1 is M)  

12. IF (erro is SP) and (taxa erro is CD) then (PWM1 is G)  

13. IF (erro is SP) and (taxa erro is ES) then (PWM1 is M) 

14. IF (erro is SP) and (taxa erro is SD) then (PWM1 is M)  

15. IF (erro is SP) and (taxa erro is SR) then (PWM1 is MG)  

16. IF (erro is A) and (taxa erro is CR) then (PWM1 is M) (PULSO is ligado) (1) 

17. IF (erro is A) and (taxa erro is CD) then (PWM1 is G) (PULSO is ligado) (1) 

18. IF (erro is A) and (taxa erro is ES) then (PWM1 is G) (PULSO is ligado) (1) 

19. IF (erro is A) and (taxa erro is SD) then (PWM1 is G) (PULSO is ligado) (1) 

20. IF (erro is A) and (taxa erro is SR) then (PWM1 is MG) (PULSO is ligado) (1) 

21. IF (erro is MA) and (taxa erro is CR) then (PWM1 is M) (PULSO is ligado) (1) 

22. IF (erro is MA) and (taxa erro is CD) then (PWM1 is G) (PULSO is ligado) (1) 

23. IF (erro is MA) and (taxa erro is ES) then (PWM1 is MG) (PULSO is ligado) (1) 

24. IF (erro is MA) and (taxa erro is SD) then (PWM1 is MG) (PULSO is ligado) (1) 

25. IF (erro is MA) and (taxa erro is SR) then (PWM1 is MG) (PULSO is ligado) (1) 
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Note pelo bloco de regras que o ventilador, através da saída pulso, somente atua quando 

entra na faixa alta (A) e muito alta (MA) a fim de refrigerar a água quem vem da tocha por 

mais tempo, e depois que acionada só desligar quando for abaixo da faixa setpoint (SP).  

  

                Tabela 5.1. Mapa de regras fuzzy para o controle da bomba 

 

              Tabela 5.2. Mapa de regras fuzzy para o controle do ventilador 

 
 

5.5.5. Implicação e agregação de regras 

 
Foi usada como máquina de inferência a de Mamdani que utiliza como implicação a t-

norma mínimo [min] e como agregação a sua co-norma máximo [max].  

Inicialmente esta base de regras foi simulada várias vezes com o software MATLAB® a 

fim de testar sua coerência / consistência. A defuzzificação foi calculada utilizando-se da 

média da pertinência máxima. Outros métodos foram testados, mas não deram respostas tão 

adequadas quanto este. A Figura 5.17 mostra uma situação específica dado em um 

determinado momento, uma situação onde o setpoint do processo é 80°C e a temperatura atual 

seja 55°C, isso faria com que a entrada erro assumisse o valor –25. Supondo também que a 

temperatura está subindo a uma velocidade de 0,6°C/s, ou seja, entrada variação do erro igual 

a 0,6. 
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          Figura 5.17. Simulação no MATLAB do sistema fuzzy com erro = -25 e taxaerro = 0. 
               
 
5.5.2. Procedimentos para o uso do PIC16F877A e MPLAB 

 

Uma vez desenvolvido a programação no PIC C®
 compiler, foi preciso um programa 

para traduzir a linguagem de alto nível e todas as outras formas convencionais com que foi 

escrito o programa em uma serie de números reconhecível diretamente pelo PIC. O programa 

utilizado para esse procedimento é realizado pro meio do MPLAB®, que é um ambiente de 

desenvolvimento para a linguagem de programação standard para microcontroladores.  O 

MPLAB possui bibliotecas padrão para diversos modelos de PIC, onde para que os 

registradores de PIC possam ser utilizados fez necessário o uso dessas bibliotecas. Para o caso 

do microcontrolador utilizado, o PIC 16f877a, o arquivo da biblioteca é o P16F877. inc. 

 

5.5.3. Gravador do PIC 

 
Para realizar a gravação do PIC16F7877A, utilizou-se o gravador McFlash. Este 

gravador opera dentro do MPLAB® e permite de maneira fácil e rápida gravar softwares em 

microcontroladores das famílias 12F, 16F e 18F de 8, 14, 18, 28 ou 40 pinos da 

MICROCHIP®.  O kit do McFlash é composto pelo gravador de microcontroladores da linha 

flash, uma placa auxiliar para leitura / gravação de microcontroladores com encapsulamento 
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DIP, uma fonte de alimentação de 15VDC, um cabo de interligação e um cabo serial padrão 

para comunicação via RS-232.  O kit é mostrado na figura 5.18.  

 

 

Figura 5.18. Gravador McFlash 
                                         
 

5.5.4. Programação 

 
Como mencionado anteriormente, toda programação foi desenvolvido em linguagem C, 

uma vez que para essa linguagem existe um número maior de bibliotecas, o que facilitou o 

desenvolvimento das rotinas para LCD, Timer, PWM etc. Assim que o programa é 

inicializado as configurações para o PWM, LCD, comunicação serial, timer e os registradores 

das portas I/O do PIC são executados. Então o programa entra na rotina principal que fica em 

um loop até que o microcontrolador seja desligado ou reiniciado. A rotina principal começa 

com a leitura do sensor de temperatura que gera um valor de tensão proporcional à 

temperatura. Logo em seguida é feita a média de temperatura lida pelo sensor para a filtragem 

de ruídos do mesmo. Então é realizada a comunicação serial dos dados relevantes. 

Depois da comunicação concluída entra a rotina do controle, que calcula os parâmetros 

de erro e variação de erro conforme as equações 5.21 e 5.22 da seção 5.5.2. Uma vez 

calculado, o sinal de controle é aplicado o ciclo de trabalho do PWM e o acionamento ou não 

do ventilador de acordo com as regras tomadas no controle fuzzy, e então são aplicado os 

sinais de controle. Concluída a parte de controle, as variáveis são atualizadas e o ciclo 

recomeça. O tempo de amostragem do sistema foi de 1s, ou seja, a cada um segundo o 

programa captura o valor da temperatura do sensor de temperatura.  

Como o sistema necessita de uma amostragem e atuação discreta, o Timer trabalha em 

paralelo com a rotina principal possibilitando a temporização para o sistema. Deste modo, a 
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temperatura é amostrada em intervalo de tempos iguais possibilitando assim a aplicação do 

controle. Para melhor entendimento o fluxograma do programa pode ser visto na figura 5.19. 

 

Figura 5.19. Fluxograma da programação 
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CAPÍTULO 6 
 
 

 
MONTAGEM, TESTES E RESULTADOS EXPERIMENTAIS. 
 

 

6.1. Montagem da placa de controle 

 

O estágio final do desenvolvimento de um hardware é a geração de uma placa com 

todos os dispositivos especificados no esquema eletrônico. 

Existem várias formas para se realizar montagens de placas eletrônicas, a mais 

conhecida é a placa de circuito impresso (PCI), encontrada nos mais diversos tipos de 

aparelhos eletrônicos do mercado. Esta forma de montagem de placa é muito utilizada, pois 

além de suas trilhas estarem impressas na placa, os componentes eletrônicos são soldados nas 

mesmas, diminuindo bastante o risco de trilhas rompidas e componentes mal conectados (mau 

contato). 

Todo o layout da placa de circuito impresso do protótipo foi feito utilizando-se também 

a ferramenta EAGLE®. Para tanto, importou-se o esquema eletrônico criado no editor 

esquemático (schematic) do EAGLE® para o editor de placas, também conhecido como 

Board. Este, por sua vez, possui uma função de roteamento, que, após de fixar os limites do 

tamanho e a posição dos componentes na placa, gera as ligações (trilhas) automaticamente. 

Normalmente este processo, também chamado de auto, exige alguns ajustes manuais depois 

de concluído, mas é de grande auxílio, principalmente quando o tempo de implementação do 

projeto é um fator a ser considerado.  

Nesta etapa foi preferido dividir as montagens em módulos separados, devido a 

máquina de circuito impresso estar confeccionando apenas placas de tamanho menores. 

Porem, essa estratégia foi de grande valia, pois foi possível testar cada etapa do processo 

separado, o que facilitou bastante as correções dos possíveis problemas. Como mostra a 

Figura 6.1 e figura 6.2 foram feitos, respectivamente, uma placa para o interfaceamento do 

sensor de temperatura e uma placa onde esta o Conversor para a filtragem do sinal PWM e o 

circuito de acionamento do ventilador através do PIC.  
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Deve ser esclarecido também que antes da montagem essa etapa  foi  toda desenvolvida 

e testada em simulação, contribuindo bastante para a organização de ideias durante o projeto. 

Toda a simulação foi feita no software ISIS 7 do Proteus®. 

 

 

Figura 6.1. Placa de interfaceamento do sensor de temperatura 
                      

 

 

Figura 6.2. Placa do Conversor para a filtragem do sinal PWM e o circuito de acionamento do 
ventilador através do PIC. 
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Separadamente foi desenvolvido o circuito de alimentação, pois eram necessários três 

níveis de tensão: 5 volts para alimentação do divisor de tensão, esse que produz  níveis de 

tensões que serve como referência do conversor analógico-digital do microcontrolador; e ±12 

volts  para alimentação do CI (LM741) do conversor para a filtragem do PWM.  

 
Para abaixar a tensão de 220V para 15V empregou-se um transformador com corrente 

de 500mA. Após isso para retificar a tensão foi colocada uma ponte retificadora de 1.7A. Para 

deixar a tensão estável e diminuir o “ripple” colocou-se em paralelo à saída da ponte 

retificadora um capacitor eletrolítico de 1000µF (C1 e C2) e para reduzir os transitórios 

capacitores de poliéster de 22nF (C3 e C4). Os reguladores de tensão 7812 (IC1) e 7912 (IC3) 

servem para garantir que a tensão seja regulada em 12 volts positiva e negativa 

respectivamente. Para se conseguir a tensão de 5 volts foi empregado o CI regulador de tensão 

7805  (IC2). O esquema pode ser visualizado na figura 6.3 abaixo. O layout da placa de 

circuito impresso da fonte de alimentação pode ser visto na figura 6.4. 

 

 

                                              Figura 6.3. Esquema da fonte de alimentação 
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Figura 6.4. Layout da fonte de alimentação. 
                                
 
Inicialmente a montagem do sistema além das placas mencionadas anteriormente, o 

projeto fez uso de um kit didático da McLab2, que é uma placa que possui o microcontrolador 

PIC 16F877A, display de LCD, porta de comunicação serial, pinos de expansão, entre outros 

componentes, todos indicados na figura 6.5. 

 

 

                                                                  Figura 6.5. Kit didático Mclab2 
 

Os dados do processo podem ser vistos em dois dispositivos. O primeiro deles é o leitor 

LCD. No display LCD são possíveis às leituras das temperaturas interna da água capturada 
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pelo sensor de temperatura. Já a segunda forma de leitura se baseia no envio de dados do 

microcomputador  a um PC , por meio da comunicação serial com o padrão RS 232 disponível no 

kit didático, os dados são enviados para um computador para o monitoramento, permitindo assim 

a visualização na tela do computador. Assim a interface com o PC depende apenas do software 

implementado.  

 O software utilizado para esse interfaceamento do microcontrolador com o computador 

foi o Hercules SETUP Utility da empresa HW group. Este software trabalha com dispositivos 

e interfaces seriais e ethernet, é um software executável, portanto não precisa ser instalado, e 

totalmente gratuito. O guia serial é parecido com o hyperterminal, podendo depurar 

aplicativos conectados à porta serial remoto usando o Windows 2000 ou superior.  Apresenta-

se na figura 6.6 a tela principal do guia serial do sistema de monitoramento. 

 

 

              Figura 6.6. Tela principal do guia serial do sistema de monitoramento. 
              Fonte: http://www.hw-group.com/ 
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Foi feita uma gaveta de controle, para a distribuição da placa para o interfaceamento do 

sensor de temperatura, onde esta o Conversor para a filtragem do sinal PWM e o circuito de 

acionamento do ventilador através do PIC, e a placa do kit didática, e a fonte de alimentação. 

Apresenta-se na figura 6.7 a gaveta de controle montada.  

 

 

Figura 6.7. Gaveta de controle montada. 1. Placa de interfaceamento do sensor de temperatura 
2. Placa do Conversor para a filtragem do sinal PWM e o circuito de acionamento do ventilador 
através do PIC 3. Fonte de alimentação 4. Kit didático Mclab2. 
  

6.2. Testes  

 

Concluídas todas as etapas de desenvolvimento e montagem do sistema, fez se 

necessária à realização de uma serie de testes, analisando suas funcionalidades. Como 

proposto no início do projeto, o objetivo era o desenvolvimento de um sistema capaz de 

realizar o controle de temperatura dos componentes da tocha de plasma.  

 A primeira etapa foi o teste de funcionamento de todos os componentes da gaveta de 

controle, foram realizadas utilizando-se de ferramentas comuns ao ambiente da eletrônica, 

como multímetro e osciloscópio. O objetivo destes testes foi certificar o funcionamento dos 

componentes básicos da gaveta de controle separadamente, como, a fonte de alimentação, o 

interfaceamento do sensor de temperatura, do Conversor para a filtragem do sinal PWM e o 

circuito de acionamento do ventilador através do PIC e a interface serial. 
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6.3. Resultados  

O passo seguinte, depois de finalizados os testes eletrônicos dos componentes da gaveta 

de controle, foi transferir para o microcontrolador a programação e assim ser realizados os 

testes de programação e controle.  

Para a realização dos testes foram simuladas temperaturas de até 50ºC. Temperaturas 

das tochas chegam a valores maiores. Porém, devido à tocha ainda estar passando por alguns 

ajustes e testes, tais temperaturas tornaram-se inalcançáveis para os testes desenvolvidos. 

Então para a realização destes testes foi utilizado uma pistola de ar quente para o aquecimento 

da água do sistema. Então o ventilador é acionado em 50ºC e desligar em 40ºC, segundo o 

fluxograma do capitulo 5.5.4.  

Antes da aplicação do controle fuzzy foi necessário conhecer o comportamento do 

sistema de refrigeração descrito no capitulo 5.2. Para isso o sistema primeiramente foi testado 

em diversas condições de fluxo de água devido às variações na rotação do inversor através de 

um controle ON/OFF para cada condições, como é comumente utilizado nesse tipo de 

sistema. As respostas apresentadas pelo sistema para cada teste serão mostradas e comentadas 

a seguir. Para diminuir a oscilação no valor medido pelo software utilizado para esse 

interfaceamento do microcontrolador com o computador, a temperatura foi armazenada a cada 

1 minuto. 

6.3.1.  Controle ON/OFF 

      Nas figuras 6.8a, 6.9a, 6.10a e 6.11a podem-se observar as respostas do sistema, 

atuando sobre fluxos variáveis da bomba. No eixo das ordenadas os valores chamados de 

amplitude representam os valores de temperatura que são expressos em ºC e no eixo das 

abscissas estão os intervalos de tempo que são expressos em minutos. E as respectivas 

frequências da bomba durante esses intervalos de tempo podem ser visto nas figuras 6.8, 6.9, 

6.10 e 6.11. 
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Figura 6.8. Gráfico da temperatura com inversor a 15% 
 

 

 

Figura 6.9. Gráfico da temperatura com inversor a 50% 
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Figura 6.10. Gráfico da temperatura com inversor a 75% 
 

 

 

Figura 6.11. Gráfico da temperatura com inversor a 100%. 
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Nesses ensaios foram aplicados percentuais de velocidade 15%, 50%, 75%, 100% 

respectivamente pré-selecionadas no manual do inversor de frequência, a água que fluía pelo 

sistema estava inicialmente próxima a 32,2ºC. Após ligar o sistema, observaram-se as 

respostas do sistema para eleva e a temperatura em 50ºC, no instante após a água ter 

começada a aquecer, e após o acionamento do ventilador os tempos de resposta para baixar a 

água até 40ºC e desligar o ventilador.  

Analisando os gráficos foi possível concluir que quanto maior é a rotação o sistema 

resfria mais lentamente fazendo com que o ventilador fique o maior tempo possível acionado, 

pois existe um maior fluxo de água passando no sistema de refrigeração. Mas vale salientar 

que os sistemas de recirculação de água consomem uma fração importante da potência 

requerida pela mesma, podendo fazer com que diminua o rendimento da bomba e provoque o 

aquecimento da bomba, e esse aquecimento passe para o liquido de resfriamento. 

6.3.2. Controle Fuzzy 

Com as análises do comportamento do sistema com controle ON/OFF  para as 

diferentes frequências  foi  possível ter uma ideia de como trabalhar em um controle com mais 

robustez e  que obtenha maior precisão, utilizando das técnicas  da lógica fuzzy para o ajuste 

das vazões da bomba de circulação da água, ou seja, fazendo os cálculos de acordo com a 

entrada de temperatura (erro e variação do erro) e o resultado  transformado em sinais de 

controle que irá atuar através do inversor de frequência que modifica a velocidade de rotação 

da bomba de circulação controlando, desta forma, as vazões nos pontos determinados de 

temperatura. O resultado da medição da temperatura está representado na Figura 6.12a e a 

ação de controle é mostrada na figura 6.12b 
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     Figura 6.12. (a) Gráficos das temperaturas e (b) da ação de controle 
          
 

Para esse teste foi utilizado as mesmas condições do controle ON/OFF,  a água que fluía 

pelo sistema estava  inicialmente com temperatura próxima dos  32.2ºC, e observou a resposta 

do sistema para eleva  a temperatura em 50ºC, no instante após a água ter começada a 

aquecer, e após o acionamento do ventilador os tempos de resposta para baixar a água até 

40ºC e desligar o ventilador.  E relembrando que o acionamento do ventilador ainda utiliza 

uma estrutura ON/OFF, fazendo com que ocorra uma oscilação contínua da temperatura em 

torno do setpoint.  

Analisando os gráficos da Figura 6.12 com as temperaturas obtidas durante o 

experimento e a ação de controle, é possível notar que o controlador cumpriu com o objetivo 

para o qual foi projetado.  Fazendo com que o sistema trabalhe com vazões de acordo com o 

aumento ou diminuição da temperatura da água. Essa estratégia de controle evidenciou um 

melhor rendimento no desempenho do sistema, relacionado com a qualidade, resposta, e 

tempo proporcionando também  uma economia de energia.   

.  
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CAPITULO 7 
 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Neste trabalho desenvolve-se em um microcontrolador da família PIC16F877A um 

controlador fuzzy para o controle da temperatura  de uma tocha de plasma indutiva. Por meio 

de um estudo acerca dos controladores nebulosos foi possível obter as leis de controle 

discretas do controlador fuzzy, possibilitando assim uma implementação pratica.  

O microcontrolador utilizado é capaz de fazer a leitura do sensor de temperatura e 

calcular os parâmetros necessários (erro e variação de erro) e de acordo com as regras 

tomadas no controle fuzzy, a ser entregue ao sistema de refrigeração para que se controle a 

temperatura da tocha de plasma. Além disso, o microcontrolador se comunica com um 

computador doméstico por uma conexão USB, possibilitando assim a visualização em tempo 

real da temperatura do sistema. 

Foi obervado também que durante o trabalho que a lógica fuzzy possui características 

fundamentais para a solução de determinados tipos de problemas, principalmente aqueles 

relacionados com tomada de decisão sobre valores imprecisos, alem de ser bem adaptada para 

implementações de baixo custo baseadas em sensores, conversores A/D e microcontroladores. 

Este projeto foi implementado e pôde-se verificar a contribuição valiosa do trabalho. 

Dentre as melhorias no sistema, destacam-se a simplificação do sistema, a substituição do PC 

pelo microcontrolador PIC, o uso de sinal PWM para o controle do inversor e o uso de uma 

eletrônica mais robusta para o acionamento do ventilador e o sistema de controle proposto no 

trabalho apresentou um desempenho satisfatório, visto que o mesmo conseguiu conduzir as 

temperaturas em tempos menores comparado com o controle comumente utilizado para este 

tipo de sistema. Além disto, o hardware desenvolvido foi baseado em circuitos eletrônicos 

simples e de baixo custo.  

Uma característica importante presente no sistema, e que se mostra adequada para a 

função, é a aplicação da tecnologia de microcontroladores em substituição a tecnologia de 

CLPs, usualmente utilizada em soluções de automação industrial.  
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As áreas de conhecimento envolvidas neste projeto englobam controle digital de 

processos, eletrônica, e programação, sendo assim um projeto bastante abrangente fazendo 

com que sirva de base para futuros estudos nas áreas já citadas. 

Todavia, a ausência dos testes com a tocha de plasma impossibilitou o testes com 

temperaturas mais elevadas, mesmo assim o controle conseguiu atingir o objetivo de 

desenvolvimento de um sistema baseado em microcontrolador. 

As dificuldades encontradas no trabalho foram as pouca informações fornecidas pelo 

fabricante do sensor de temperatura, a familiarização com a linguagem dos 

microcontroladores, que ao mesmo tempo se tornou um desafio e poucas referências de 

sistema de refrigeração de tochas de plasma indutivo.  

 

7.1. Trabalho futuros 

As sugestões para trabalhos futuros nesta são: 
 

• Desenvolver uma interface homem máquina (IHM), responsável pela troca de 

informações entre o sistema e o computador via WEB. Possibilitando a visualização 

em tempo real do sistema de controle de qualquer ponto ligado à rede. 

• Implementar em conjunto outros controladores, comparar seu desempenho. 

• Desenvolver um banco de dados que armazena um histórico do sistema de 

refrigeração.  

• Desenvolver técnicas de controle também no ventilador, utilizando também um 

inversor de frequência.  
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Fonte: Manual do fabricante – Schneider Eletric Brasil. 




