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Resumo: Este artigo trata de um controlador difuso de temperatura. São apresentadas as fases do 
projeto de um controlador difuso. Mostra-se que com um Banco de Regras simples é possível 
controlar um sistema térmico com resultados satisfatórios. O sistema foi implementado utilizando 
componentes de baixo custo no controle de uma planta térmica didática.  
 
Palavras-chave: Controle Fuzzy, Controle difuso de temperatura. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Para muitos sistemas físicos, existem 
duas formas distintas de conhecimento: 
objetivo e subjetivo. O primeiro é representado 
por dados obtidos de medidas das variáveis 
do sistema. É o conhecimento usado por 
técnicas clássicas para controlar sistemas. O 
segundo é aquele advindo do conhecimento 
adquirido pela observação de um especialista 
(operador, cientista, etc.) e que pode ser 
representado sob a forma de regras 
lingüísticas (se acontecer isto faça aquilo), 
normalmente impossíveis de serem tratadas 
usando a matemática tradicional. A Lógica 
Difusa possibilita incorporar os dois tipos de 
conhecimento, usando um tratamento 
matemático unificado. Nesta abordagem, a 
descrição matemática exata é substituída por 
relações qualitativas e quantitativas entre as 
variáveis do processo e expressa em termos 
de regras lingüísticas. O comportamento do 
sistema é descrito por relações entre 
conjuntos difusos de entrada e de saída. 
Muitas propriedades físicas da matéria como 
solubilidade, pressão de vapor, densidade, 
condutibilidade elétrica, fases e velocidade de 
reações químicas dependem da temperatura. 
Com isso, é fácil perceber a importância e os 
benefícios de controlá-la. Os benefícios desse 
controle vão desde a consolidação da 
qualidade de um produto até o conforto que 
certa temperatura do ambiente nos traz. 
Este projeto propõe o uso da lógica difusa 
para controlar a temperatura do líquido em um 
reservatório, considerando variações na vazão 
de saída. O controle foi implementado em uma 
planta didática contendo instrumentação 
industrial comercial.  
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O controle difuso foi implementado usando o 
microcontrolador da Microchip, PIC17F877. A 
planta usada para teste é didática e montada 
com componentes industriais. A Figura 1 

apresenta a planta. 
 
 
 
Figura 1 – Planta didática. 
 
O diagrama  PNI da planta é apresentado na 
Figura 2. 
 

 
 
Figura 2 – Diagrama PNI da planta didática. 
 
Esta planta possui dois reservatórios, sendo 
que o reservatório_1 contém o líquido a ser 
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aquecido e o reservatório_2 o líquido 
aquecedor. A transferência de calor é feita 
controlando-se o fluxo de líquido quente 
através do Trocador de calor. O controle do 
fluxo é feito através da Válvula pneumática, 
apresentada no diagrama. Um sinal de 4 a 20 
mA é convertido em uma pressão de 3 a 15 
psi para controlar a válvula. A relação entre a 
corrente e a pressão é linear e quanto mais a 
pressão aumenta, mais a válvula se abre.  
Quanto maior for à vazão do líquido do 
reservatório-2, que passa pelo trocador de 
calor, maior será a energia em forma de calor 
que o líquido do reservatório-1 irá receber. 
Dessa forma, o controle agirá em cima da 
válvula que controla a vazão do líquido do 
reservatório-2, para obter uma temperatura 
desejada no reservatório-1. O sensor de 
temperatura utilizado é o RTD (Resistance 
Temperature Detector) que já equipa a planta 
utilizada. 
 
O Controlador Fuzzy recebe a informação do 
Erro (diferença entre os valores medido e 
desejado), atribui valores simbólicos (Fusifica) 
de acordo com funções de pertinência, infere 
(Máquina de Inferência) sobre a resposta 
utilizando um Banco de Regras e apresenta a 
Resposta desejada ao controle do sistema. A 
Figura 3 apresenta o diagrama de blocos do 
Controlador Fuzzy. 
 

 
Figura 3 – Arquitetura do controlador fuzzy. 
 
As funções de pertinência são apresentadas 
na Figura 4. 

 
 
Figura 4 – Funções de pertinência. 
 

O Banco de Regras é apresentado na Tabela 
1. Observa-se que as regras são bastante 
simples e intuitivas.  
Negativo, Nulo e Positivo são os nomes para 
os conjuntos fuzzy a serem associados ao 
Erro.  Grande, Média e Pequena são os 
nomes a serem associados às ações de 
controle. 
 

Tabela 1 – Banco de Regras 
Erro Abertura da válvula 

Negativo Grande 

Nulo Média 

Positivo Pequena 

 
 
Testes feitos na planta mostraram que o 
controle da temperatura foi alcançado com 
êxito. 
 
CONCLUSÃO 
 
Um controlador difuso de temperatura foi 
implementado utilizando componentes de 
baixo custo. A resposta do sistema foi 
satisfatória. 
O uso da lógica difusa permitiu que o controle 
fosse feito sem que se conhecesse o modelo 
matemático da planta. 
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