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RESUMO 

O controle de temperatura de um ambiente fechado nos dias atuais apresenta 

relevante papel na produtividade, seja ela oriunda do trabalho humano ou da 

operação de equipamentos eletrônicos e/ou mecânicos. Ambientes com conforto 

térmico e qualidade de ar são indicados para promover atividades físicas ou 

intelectuais. Para máquinas e equipamentos eletrônicos e/ou mecânicos, o controle 

de temperatura busca proporcionar ambientes adequados para a operação, 

diminuindo índices de falha decorrente do sobreaquecimento. Este trabalho está 

inserido no contexto de modelos que visam descrever a operação de sistemas de ar 

condicionado com o volume de ar insuflado no ambiente constante. A modelagem do 

sistema de ar condicionado deve conter parâmetros controláveis, como a vazão de 

ar necessária para manter a temperatura do ambiente constante, controle da carga 

térmica ou distúrbios que podem ocorrer no ambiente. A partir de parâmetros de um 

modelo obtido na literatura técnica da área, este trabalho propõe o desenvolvimento 

de um controlador baseado na lógica fuzzy, que tem por característica a facilidade 

no tratamento de várias variáveis simultaneamente. O modelo simulado foi inspirado 

no sistema de ar condicionado instalado no ambulatório do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo. O controlador proposto tem 

múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), onde as entradas são a temperatura 

da zona a ser controlada, a temperatura do ambiente externo e também a 

temperatura de ajuste definida pelo usuário. As saídas do controlador são usadas 

para controlar as válvulas de fluxo dos fluidos para os sistemas de aquecimento e 

refrigeração e o ajuste da renovação de ar. A principal vantagem da tecnologia do 

controlador proposto é a versatilidade em ambientes onde as condições de 

temperatura apresentam muitas variações. Além disso, os resultados do controlador 

aplicado ao modelo demonstram rápidas respostas diante de perturbações e 

desempenho superior quando comparado com técnicas convencionais como o 

controlador PID, abrindo caminho para aplicações práticas. 
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ABSTRACT 

The temperature control of a closed environment presents a significant role in 

productivity, whether arising from human labor or the operation of electronic and/or 

mechanical devices. The ideal is an environment with thermal comfort and air quality 

that promotes intellectual and/or physical activities. Considering the electronic and/or 

mechanical devices, the temperature control seeks to provide ideal environments for 

the operation, reducing failure rates resulting from overheating. This work is inserted 

in the context of models that describe an air conditioning operation with constant air 

volume inflated to environment. The system configuration must access controllable 

parameters, such as the necessary air flow to maintain the room temperature 

constant, and temperature variations due to the thermal load variation or disorders 

that might occur in the environment. Through modeling parameters obtained in 

literature, this paper proposes the development of a fuzzy logic controller, 

considering its feature of easily in the treatment of several variables. The system 

configuration simulated was inspired in the air conditioning system installed at the 

ambulatory of Clinics Hospital of Faculty of Medicine - University of São Paulo. The 

proposed controller has multiple inputs and multiple outputs (MIMO), where the 

inputs are the temperature of the zone to be controlled, the outside temperature and 

also the temperature set by the user to the environment. The controller outputs are 

used to control the valves for hot water, cold water (for the system of coils) and adjust 

the air renewal. The main advantage of the proposed control technology is its 

versatility in environments where temperature conditions present many variations. 

Furthermore the controlled system demonstrated faster responses to disturbance 

and a better performance when compared with PID conventional technique clearing a 

path for practical applications. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso de equipamentos de condicionamento de ar apresenta alta em suas 

vendas nos últimos anos, onde no Brasil, segundo a Associação Brasileira de 

Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação e Aquecimento, ABRAVA (2013), a venda 

de aparelhos de ar condicionado (principalmente do tipo “Split”, que representam 

70% do total de aparelhos vendidos) aumentou nos últimos anos, registrando em 

2012 um faturamento de R$ 27,51 bilhões frente aos R$ 26,46 bilhões faturados em 

2011 e R$ 23,94 bilhões em 2010. As razões para este aumento contínuo, segundo 

a associação, estão no poder de crédito da classe média brasileira e o crescente 

aumento das empresas com a eficiência energética, a garantia da produtividade e a 

qualidade do ar interno, buscando equipamentos de ar condicionado mais 

modernos. 

As conclusões da ABRAVA (2013) sobre a importância da eficiência energética 

no investimento em condicionadores e refrigeradores de ar foram observadas 

também nos Estados Unidos da América, através da pesquisa de Koomey (2007), 

onde a energia elétrica usada por centrais de processamento representa 0,6% (2,6 

milhões de kW) do total consumido pelo país e este consumo pode atingir a ordem 

de 1,2% (5 milhões de kW) do consumo de energia elétrica total se considerado o 

uso de sistemas de refrigeração, necessária para a operação dos computadores de 

alta performance. De acordo com Jensen (1995), as falhas extrínsecas de alguns 

sistemas ou componentes eletrônicos são normalmente relacionadas a sobrecargas 

mecânicas, térmicas ou químicas, justificando a importância do controle de 

temperatura nos ambientes onde máquinas operam. 

Além da eficiência energética, a preocupação com ambientes propícios para a 

máxima produtividade do trabalho humano foi apontado como motivação para o 

aumento de vendas de ar condicionado registrado pela ABRAVA (2013). O ambiente 

térmico é considerado adequado quando proporciona conforto térmico aos seus 

ocupantes, condição descrita como o momento em que o corpo humano troca com o 

ambiente a mesma quantidade de calor produzida pelo metabolismo, sem nenhum 

mecanismo de termorregulação que apesar de ser o meio natural para o controle de 

temperatura do organismo, representa um esforço extra, ocasionando a queda da 

potencialidade de trabalho (FROTA & SCHIFFER, 1988). 
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O ambiente térmico, segundo Brager & Dear (2001), é composto 

principalmente pelos seguintes parâmetros: 

• temperatura do ar, importante para a troca de calor por convecção; 

• temperatura radiante média (temperatura das paredes e superfícies), que 

possui influência na troca de calor por radiação; 

• velocidade relativa do ar, que altera as condições na troca de calor na 

convecção forçada; 

• pressão de vapor do ambiente ou umidade, agentes influenciadores na 

troca de calor por respiração e por evaporação de água e suor. 

A qualidade do ar interno (“IAQ” – “Indoor Air Quality”) é igualmente importante 

na composição do ambiente, pois uma série de poluentes – dentre eles, monóxido 

de carbono, dióxido de carbono, amônia, óxido de enxofre e nitrogênio – são 

produzidos dentro do edifício por materiais de construção baseados em solventes 

orgânicos, por materiais de limpeza, mofo, bolor, metabolismo humano e também 

pelas próprias atividades do homem, como cozinhar ou lavar e secar. Apesar de tais 

poluentes comprometerem a saúde e o rendimento do trabalho dos usuários 

(CARMO & PRADO, 1999) e também a qualidade do ar presente no ambiente, o 

controle desses poluentes não será o foco desta pesquisa. 

Entre diversas lógicas atualmente disponíveis para o controle de temperatura 

através do condicionamento do ar, a fim de proporcionar ambientes adequados para 

operação de máquina e do trabalho humano, a lógica fuzzy foi escolhida por ser 

brevemente entendida como uma extensão da lógica booleana que admite valores 

intermediários, englobando conceitos estatísticos principalmente na área de 

inferência e o uso desta lógica é muito presente em sistemas inteligentes, de forma 

a gerar controladores capazes de avaliar variáveis não quantificáveis, como a 

sensação térmica, e controlar através de suas saídas variáveis quantificáveis, como 

a atuação sobre uma válvula ou um nível de alarme (YENIKOMOCHIAN, 2011). 

1.1. MOTIVAÇÃO 

Em situações que envolvem sistemas não lineares, como a temperatura de 

um ambiente sujeito a alterações de carga térmica, a utilização de um controlador 
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clássico pode não ser simples. A motivação desta pesquisa consiste na aplicação da 

lógica fuzzy em sistemas de ar condicionado através de simulação computacional e 

obter resultados competitivos frente à aplicação de um controlador clássico, como o 

proporcional integral derivativo (PID).  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

• Desenvolver um controlador de temperatura para ambiente descrito por 

um modelo teórico computacional, baseado em lógica fuzzy. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Através de um estudo bibliográfico levantar um modelo que descreva um 

sistema de condicionamento de ar com volume de ar insuflado no 

ambiente constante; 

• Verificar se o controlador fuzzy aplicado ao modelo simulado cumpre o que 

é proposto, ajustando a temperatura do ambiente conforme um valor pré-

estabelecido; 

• Analisar os dados obtidos em simulações; 

• Comparar o controlador fuzzy com um controlador convencional (PID).  

1.3. ESTRUTURA DO TEXTO 

Os passos para execução desta pesquisa estão divididos em quatros 

capítulos, abordando as partes de revisão bibliográfica, metodologia, 

desenvolvimento e conclusões seguidas de sugestões para trabalhos futuros.  

No Capítulo 1, revisão bibliográfica, são abordados alguns trabalhos já 

publicados sobre a aplicação da lógica fuzzy em equipamentos de ar condicionado, 
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com diferentes técnicas, de forma a familiarizar o leitor sobre as técnicas disponíveis 

e qual as diferenciações deste trabalho com os trabalhos estudados. 

A metodologia proposta no Capítulo 2 visa esclarecer quais os métodos e 

materiais necessários para a realização desta pesquisa, de forma que o leitor 

entenda claramente qual o processo realizado para a obtenção dos resultados. 

No desenvolvimento, Capítulo 3, projeta-se um controlador fuzzy baseado na 

experiência adquirida durante a construção do modelo teórico computacional do 

sistema de ar condicionado e são exibidos os resultados da simulação 

computacional através de ferramenta específica. 

Por último, no Capítulo 4 – Conclusões e sugestões para trabalhos futuros, 

são realizados comentários sobre os resultados obtidos durante a realização do 

trabalho, revelando aspectos positivos e negativos, a serem aproveitados em 

trabalhos futuros sugeridos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

A lógica fuzzy em conjunto com controlador preditivo, foi utilizado por Souza 

et al (1997) em um sistema de condicionamento de ar. No artigo, é apresentado um 

modelo fuzzy do tipo Takagi-Sugeno incorporado como uma ferramenta para 

representar sistemas dinâmicos não lineares. Em conjunto com o modelo base de 

controlador preditivo, usado de forma metodológica para a resolução de problemas 

de controle no domínio do tempo, o uso do modelo não linear fuzzy, segundo os 

pesquisadores, diminui o processamento computacional e obtêm resultados 

superiores aos métodos de controle clássico, resultados alcançados após a 

aplicação da modelagem fuzzy de um sistema de ar condicionado e seu posterior 

controle por método preditivo. 

Thompson & Dexter (2004) também descrevem a utilização da lógica fuzzy 

em conjunto com um modelo base de controle preditivo aplicado em um sistema de 

ar condicionado. Porém, os autores afirmam que o objetivo do controlador é definir 

uma superfície de decisão fuzzy, usada para definir qual a função de pertinência 

adequada para um sinal de controle em cada amostra no tempo. As previsões de 

comportamento futuro do sistema são gerados a partir de um modelo genérico 

neurofuzzy, que utiliza os dados de simulação computadorizada de um sistema de 

serpentinas, semelhantes às usadas nos sistemas de ar condicionado, como fonte 

para sua base de treinamento. O desempenho do controlador proposto é comparado 

com a de um controlador clássico, PI, em um equipamento de teste em laboratório. 

Os resultados apresentados pelos autores mostram que o método desenvolvido 

apresentou bons resultados em relação ao controlador clássico, para grandes e 

pequenos fluxos de ar nas serpentinas. 

Em busca da melhoria do controle de temperatura e otimização da utilização 

de energia e a qualidade do ar em ambientes condicionados, Xu et al (2007), 

propuseram um modelo base otimizado para uma estratégia de controle de 

ventilação baseado em um  sistema de ar-condicionado multiponto com volume de 

ar variável (VAV – “Variable Air Volume”). O modelo busca, através do 

monitoramento da concentração de gás carbônico (CO2) presente no ar, a 

otimização do fluxo de ar necessário para manter o conforto térmico, a qualidade do 

ar interno e um baixo consumo de energia. A estratégia utilizada pelos autores 
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consiste na correção dinâmica do fluxo de ar condicionado utilizando o excesso de 

fluxo de ar não utilizado de outras áreas, baseada na ocupação detectada em cada 

área. Com um algoritmo genético dedicado para otimização do ponto de ajuste de 

temperatura nas zonas críticas, onde há variação de carga térmica, determinada 

pelo número de ocupantes em um ambiente, os pesquisadores testaram a estratégia 

e obtiveram sucesso na parte experimental, porém afirmam que o uso de um 

algoritmo neural ou fuzzy pode aperfeiçoar os resultados, pois o modelo depende de 

ajuste de parâmetros obtidos experimentalmente e inseridos na planta 

manualmente. 

Rajagopalan et al (2008) utilizaram a lógica fuzzy para auxiliar o controle em 

sistemas de condiciomento do ar que provessem conforto térmico e aumento da 

qualidade do ar. A publicação descreve uma análise experimental de um sistema de 

ar-condicionado controlado por lógica fuzzy, onde os autores propuseram o controle 

dos compressores que bombeiam os fluidos refrigerantes para o sistema de 

serpentinas, controlando conseqüentemente o volume de fluidos refrigerantes que 

circulam no sistema de refrigeração de um sistema de ar condicionado (VRV – 

“Variable Refrigerant Volume”). O sistema foi testado com ventilação de ambiente 

constante, com ventilação controlada pela demanda e pela ventilação controlada por 

demanda com ciclo econômico.  

Segundo Rajagopalan et al (2008), em suas conclusões, os resultados das 

análises com os sistemas e controle fuzzy propostos mostraram-se promissores, 

com altas taxa de conforto térmico, qualidade de ar e economia de energia em 

relação aos sistemas VAV, suficientemente competitivos em relação aos sistemas 

atuais de ar-condicionado, restando ainda muitos estudos e aplicações para a lógica 

fuzzy na área. Porém, as condições dos ensaios realizados e dos resultados obtidos 

não demonstram o comportamento do sistema proposto em situações em que as 

variações dos parâmetros do controlador possam ser muito dinâmicas, como por 

exemplo, a alteração contínua da carga térmica dentro de um ambiente, 

representada pela entrada e saída de muitas pessoas. 

Ginestet et al (2010), propuseram um modelo mais simples para o VAV com 

um controle “ajustável” analisando o impacto no consumo de energia e qualidade do 

ar. A idéia foi utilizar um controle MIMO – “multiple input multiple output” – que 

relacionasse facilmente múltiplas variáveis de entrada e de saída simultaneamente. 

A principal dificuldade ficou na tentativa de se relacionar a taxa de vazão de ar com 
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a qualidade do ar, devido a um processo de linearização onde era necessário o 

ajuste de muitas variáveis de controle. Com êxito, os autores observaram que o 

método de controle monovariável a partir de um controlador Proporcional Integral – 

PI – foi satisfatório, porém não possuía uma grande capacidade de adaptação e um 

ajuste seria necessário caso o sistema sofresse alguma alteração.  

O controlador PI multivariável de Ginestet et al (2010) apresentou um 

resultado dentro do padrão esperado pelos autores, no que abrange os níveis de 

conforto e qualidade do ar e, uma fácil adaptação diante de alterações no sistema, 

porém apresentou aumento significativo do aumento de energia. Os autores 

sugeriram pesquisas e estudos mais aprofundados no tema, com o uso de 

simulação computadorizada e maior profundidade em outros itens importantes no 

controle do sistema. 

Yang et al (2011) avaliaram quatro estratégias para controle de sistemas de 

ar-condicionado com VAV em prédios. A primeira estratégia consiste no uso de uma 

parcela constante do ar exterior, principalmente em períodos de inverno, para 

manter a temperatura ambiente constante. Na segunda estratégia, um sistema 

dinâmico de ventilação controlada por demanda é utilizado, utilizando os sensores 

de poluentes presentes no ambiente para controlar a parcela de ar exterior utilizado 

no condicionamento de ar. A próxima estratégia é um ponto de ajuste de 

temperatura dinâmico, dependente do número de ocupantes no ambiente, consumo 

de energia do aparelho de ar condicionado, concentração de gás carbônico e 

estações do ano. A última estratégia é baseada na diferença entre a entalpia no 

ambiente externo e a entalpia no ambiente interno.  

Os autores, em todas as estratégias acima, utilizaram-se de controles lineares 

de válvulas de admissão e saída de ar, obtidos através de sensoriação linear 

(sensores de gás carbônico e pressão) e chegaram a conclusão de que cada uma 

das estratégias apresentaram-se melhor em um aspecto, justificado a partir de qual 

variável ambiente monitora foi executado o controle, que possuía um ponto de 

ajuste. Em suma, a dificuldade foi obter o ponto de ajuste de todas as variáveis com 

um único modelo, sem que se comprometessem as demais variáveis. 

Os estudos indicados nesta revisão bibliográfica indicam a viabilidade do uso 

de controladores fuzzy, embasada pelos bons resultados alcançados em algumas 

das pesquisas consultadas, nas sugestões dos demais autores, do número de 

variáveis a serem observadas simultaneamente em um sistema de controle de ar 
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condicionado e a não linearidade deste sistema, sugerem a utilização da lógica fuzzy 

para a construção de um controlador, capaz de evitar variações abruptas de 

temperatura diante perturbações, provenientes da entrada e saída de pessoas do 

ambiente como também o início ou interrupção de funcionamento de máquinas ou 

equipamentos, através de parâmetros simples de serem controlados, como a 

abertura ou fechamento de válvulas ou atuadores. 

Pesquisas constantes nesta revisão mostram controladores que atuam em 

parâmetros mais difíceis de serem manuseados, como a interrupção de 

funcionamento de aquecedores ou resfriadores, ventiladores ou bombas elétricas, 

que em muitos casos necessitam de equipamentos inversores de freqüência.  

O controlador prposto terá sua atuação simulada acerca de um modelo 

híbrido de ar condicionado proposto por Villani (2000) em seu estudo de caso no 

Ambulatório do Hospital das Clínicas de São Paulo (PAMB – HCSP). 
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3. METODOLOGIA 

O modelo proposto para uso nesta pesquisa é resultado de uma análise 

minuciosa do sistema de ar condicionado, de forma a tratá-lo como um sistema de 

variáveis contínuas (SVC) e sistema de eventos discretos (SED) simultaneamente. 

Em suma, um SVC tem como principal característica a continuidade no tempo, onde 

fenômenos físicos são os principais exemplos, modelados e controlados através de 

equações diferenciais ordinárias. Nos SED, observa-se um sistema em que 

determinados eventos não atrelados diretamente ao tempo são bases da sua 

dinâmica, dificultando a modelagem a partir de equações diferenciais. Neste âmbito, 

um sistema de condicionamento de ar pode ser um híbrido entre estes dois 

sistemas, pois muitas de suas características de operação baseiam-se e alteram-se 

em função do tempo e outras tantas alterações são discretas como, por exemplo, o 

acender de uma lâmpada, abertura e fechamento de uma porta ou janela, que 

alteram as propriedades de carga térmica do sistema instantaneamente, sem 

depender de uma escala baseada no tempo. Para tal modelagem de um sistema 

híbrido, Villani (2000) utilizou-se das Redes de Petri e obteve resultados satisfatórios 

em suas simulações. 

A Figura 1 demonstra os passos realizados e os que serão realizados na 

pesquisa e simulação deste trabalho, conforme metodologia proposta por Gil (2002). 

 

 

Figura 1 – Detalhamento da etapa de metodologia. 
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3.1. DEFINIÇÃO DE MODELO TEÓRICO COMPUTACIONAL 

O modelo teórico computacional adotado neste trabalho é dividido em duas 

partes: Modelagem do Sistema de Ar Condicionado e Modelagem dos Ambientes. O 

sistema de ar condicionado é apresentado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Esquema simplificado de um sistema de ar condicionado. 

 

O sistema de ar condicionado consiste, basicamente, em três sistemas 

principais com funções distintas, sendo o primeiro, a unidade de aquecimento, o 
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segundo, a unidade de resfriamento e o terceiro responsável pela distribuição do 

calor através do condicionamento do ar (CARRIER, 1950; MCQUISTON & PARKER, 

1994; STOECKER, 1985). O calor é a energia térmica em trânsito devido a uma 

diferença de temperatura entre dois sistemas (INCROPERA, 1990). 

Na unidade de resfriamento, um fluido é resfriado em equipamento próprio 

para retirada de calor e em seguida é bombeado pela bomba de circulação até a 

válvula de três vias, que controla o fluxo de fluido através da serpentina. Quando o 

fluido circula através dos tubos das serpentinas, o calor é absorvido do ar ambiente. 

O fluido aquecido em seguida retorna ao resfriador onde o refrigerante recebe o 

calor da água e o ciclo se reinicia (U.S. NAVY, 1980; TORREIRA, 1994). 

Na unidade de aquecimento as caldeiras aquecendo um fluido é aquecido e 

bombeado até a válvula de controle de fluxo da serpentina. Quando o fluido circula, 

internamente, através das serpentinas, o ar absorve o calor da superfície da 

serpentina aquecida. O fluido retorna ao aquecedor, onde é novamente aquecido 

para reiniciar o ciclo de aquecimento (TORREIRA, 1994). 

No sistema de condicionamento de ar há uma mistura do ar que é retirado do 

ambiente condicionado, através de ventiladores, e do ar da atmosfera exterior. Esse 

processo ocorre na caixa de mistura e após esta etapa o ar condicionado flui para a 

unidade de condicionamento, onde é filtrado, aquecido ou resfriado e finalmente 

devolvido ao ambiente condicionado. 

3.2. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

Para o presente trabalho a modelagem do sistema de ar condicionado 

presente em Villani (2000) servirá de base para a montagem da planta no ambiente 

MATLAB-Simulink® para simulação. O modelo é dividido em “atividades”, que serão 

detalhadamente descritas. Serão observados e controlados apenas alguns 

parâmetros do sistema de condicionamento de ar, enquanto, para efeitos de 

simulação, os valores de vazão e sistemas de aquecimento e resfriamento serão 

constantes, assim como as misturas de fluidos provenientes das diversas 

serpentinas para retorno aos resfriadores ou aquecedores, pois o propósito não é 

intervir nos sistemas de aquecimento e resfriamento de água. Os valores das 
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constantes do sistema para simulação foram determinados através da bibliografia 

disponível para a elaboração desta pesquisa. 

Os dados experimentais da operação do sistema de ar condicionado do 

ambulatório do Hospital das Clínicas não foram disponibilizados, impossibilitando a 

validação mais completa, feita através de comparações entre resultados 

experimentais e de simulações do modelo. Outrossim, entende-se que para esta 

pesquisa o modelo levantado e simulado atenda os propósitos de oferecer um 

comportamento termodinâmico coerente e parâmetros controláveis para a atuação 

do controlador a ser projetado, fazendo assim o modelo proposto por Villani (2000) 

como conveniente para esta pesquisa. 

A Figura 3 identifica os pontos onde o controlador fuzzy irá atuar, no controle 

de renovação de ar (troca de ar do ambiente pelo ar proveniente do exterior) e 

controle de vazão de água para as serpentinas. 

 

 

Figura 3 – Pontos controláveis no sistema. 

3.2.1. Inter-Atividade 

Representa o tempo gasto para uma variação na temperatura ou na vazão do 

fluxo de água ou ar na saída de uma atividade modificar as propriedades na entrada 
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da atividade seguinte, obtido através de um sistema de equações diferenciais, 

equação (1), abaixo: 

 

 

          (1) 

 

 

onde: 

Qentrada e Tentrada = vazão e temperatura na entrada do bloco de Inter-Atividade; 

Qsaída e Tsaída = vazão e temperatura na saída do bloco de Inter-Atividade; 

TempoQatraso e TempoTatraso = constantes de tempo do sistema para vazão e 

temperatura; 

t = tempo. 

 

Através do uso da ferramenta MATLAB-Simulink® o sistema de equações (1) 

acima apresenta a forma descrita na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Modelo Simulink do bloco Inter-Atividade. 

 

Os blocos de Inter-Atividade serão utilizados entre os blocos que descrevem o 

comportamento das serpentinas e suas respectivas entradas e saídas. Segundo a 

norma ASHRAE (2009), há uma condução transiente variante no tempo, portanto, a 

temperatura não é uniforme na superfície da serpentina durante a troca de calor com 
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os fluidos. Na serpentina de resfriamento, as entradas são obtidas a partir do ar 

proveniente do bloco Imposição de Fluxo no Ventilador de Insuflamento e a água 

vinda da Divisão de fluxo na válvula de água gelada, e como saída entrega-se o ar 

resfriado, que entrará na serpentina de aquecimento. A água proveniente do bloco 

de Divisão de fluxo na válvula de água quente também será uma entrada da 

serpentina de aquecimento que, por sua vez, tem como saída o ar na temperatura 

ideal para manter a temperatura controlada no ambiente.  

3.2.2. Imposição de Fluxo de Ar no Ventilador de Retorno 

O ventilador de retorno determina o fluxo de ar que será retirado do ambiente 

controlado. O sistema de equações (2) a seguir descreve: 

 

 

 (2) 

 

 

onde: 

Qvententrada e Qventsaída = vazão na entrada e na saída do bloco; 

Kf = Constante de proporcionalidade, depende do ventilador utilizado; 

PAvr = Ponto de ajuste da velocidade do ventilador; 

tventr = constantes de tempo do sistema para vazão e temperatura; 

Tvententrada e Tventsaída = Temperatura do ar na entrada e na saída do ventilador 

de insuflamento, respectivamente; 

t = tempo. 

 

Através do uso da ferramenta MATLAB-Simulink® o sistema de equações 

eq.(2) acima apresenta a forma descrita na Figura 5. 
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Figura 5 – Modelo Simulink da Imposição de fluxo no ventilador de retorno. 

 

O fluxo de saída de ar do ventilador de retorno depende da vazão de ar 

insuflada no ambiente pelo ventilador de insuflamento. A constante Kf relaciona 

linearmente a velocidade do equipamento com a vazão de ar que passa pelo 

sistema (ASHRAE, 1996). A multiplicação da constante Kf pela constante PAvr 

resulta no valor da vazão de ar que é insuflada ou imposta nos ventiladores. 

A imposição de fluxo de ar pelo ventilador de insuflamento utiliza um modelo 

idêntico ao exposto acima. 

3.2.3. Modelagem da caixa de mistura 

Este bloco tem a função de misturar o ar que retorna do ambiente e do ar 

proveniente do exterior. Possui três dampers, um para efetuar o controle do ar 

retirado do ambiente e não utilizado que será insuflado no ambiente externo, outro 

para determinar a quantidade de ar proveniente do ambiente externo e o último para 

limitar a quantidade de ar de retorno que será insuflado no ambiente novamente.  
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Figura 6 – Esquema simplificado de uma caixa de mistura. 

 

A configuração da operação dos dampers pode assumir três configurações, 

que permitem a renovação total, parcial ou nula do ar, descrita através do sistema 

de equações (3), a seguir: 

 

 

 

 (3) 

 

 

onde: 

Tcaixaentrada e Tcaixasaída = Temperatura na entrada, proveniente do ventilador de 

retorno, e na saída do bloco; 

Texterior = Temperatura do ambiente exterior; 

Scaixa = Sinal de controle de abertura dos dampers; 

Qcaixaentrada e Qcaixasaída = Vazão de ar na entrada e saída do bloco. 

 

Através do uso da ferramenta MATLAB-Simulink®, o sistema de equações (3) 

acima apresenta a forma descrita na Figura 7. 
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Figura 7 – Modelo Simulink do bloco de mistura de ar na caixa de mistura. 

 

Os valores para o sinal de controle “Scaixa” variam de “0” a “1”, onde 0 

representa uma renovação de 100% ou tensão máxima no transdutor de tensão e 1 

uma renovação de 0% ou tensão mínima na entrada do atuador. 

3.2.4. Divisão de fluxo nas válvulas de controle nas serpentinas (fria e quente) 

As válvulas presentes antes das serpentinas são de 3 vias, conforme 

demonstrado pela Figura 8, a seguir, podendo assumir qualquer posição entre “0” e 

“1”. Estas válvulas são as responsáveis por controlar o fluxo de fluido proveniente 

das caldeiras ou refrigeradores nas serpentinas. O controle destas válvulas poder 

ser feito através de sinal elétrico, conforme as especificações de alguns fabricantes 

de válvulas de três vias.  

 

 

Figura 8 – Válvulas de 3 vias divisoras de fluxo antes das serpentinas. 
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A relação entre a vazão de entrada na válvula, posição da válvula e a vazão 

enviada à serpentina é descrita na equação (4) (SALSBURY, 1996): 

 

 

 

 

 (4) 

 

 

 

 

onde: 

ABf = Posição da válvula; 

Qvf = Sinal de controle enviado referente a posição da válvula; 

Qvalventrada, Qvalvsaída e Qdesv = Vazão de entrada, vazão enviada a serpentina e 

vazão desviada, respectivamente; 

β = curvatura da exponencial que relaciona a posição da válvula com a vazão 

enviada à serpentina; 

L = Parâmetro relacionado à existência de vazamento na válvula quando 

totalmente fechada; 

Tvalventrada, Tvalvsaída e Tdesv = Temperatura do ar na entrada, na saída para a 

serpentina e na saída da vazão desviada, respectivamente. 

 

Através do uso da ferramenta MATLAB-Simulink®, o sistema de equações 

(4), anterior, apresenta a forma descrita na Figura 9. 

 



35 

 

 

 

Figura 9 – Modelo Simulink da divisão de fluxo nas válvulas. 

3.2.5. Resfriamento ou Aquecimento de ar nas serpentinas 

Nas serpentinas ocorre a troca de calor com o ar proveniente do ventilador de 

insuflamento, resfriando ou aquecendo o ar conforme a temperatura do fluido que 

circula pela serpentina. A Figura 10 apresenta um esquema simplificado de uma 

serpentina.  

 

 

Figura 10 – Esquema de uma serpentina. 

 

Assim como Villani (2000) observou em sua pesquisa, o modelo adotado e 

apresentado no sistema de equações (5) foi desenvolvido baseando-se no conceito 

de condutância global onde a troca de calor foi calculada através de coeficiente 
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global de transferência de calor e não leva em consideração a desumidificação do ar 

e devido a geometria complexa de algumas serpentinas e a dificuldade de modelar o 

escoamento, o modelo empírico foi utilizado ao invés de um modelo analítico. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

Para Cmin = Ca : 

 

Para Cmin = Cw : 
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(5) 

 

 

onde: 

Vaguaentrada e Vaguasaída = Vazão de água na entrada e na saída do bloco, 

respectivamente; 

Varentrada e Varsaída = Vazão de ar na entrada e na saída do bloco, 

respectivamente; 

UA = Coeficiente global de transferência de calor; 

Ca e Cw = Capacidade térmica do ar e da água, respectivamente; 

Cmin e Cmax, Cr = Capacidade térmica mínima, máxima e relativa; 

ka e kw = Constantes para o ar e para água respectivamente; 

NTU = Parâmetro adimensional que representa o número de unidades de 

transferência (INCROPERA, 1990); 

ε = Efetividade do trocador de calor; 

Tarregime e Taguaregime = Temperatura na saída da água do ar para regime 

permanente, respectivamente; 

Tarentrada e Tarsaída = Temperatura do ar na entrada e na saída do bloco, 

respectivamente; 

Taguaentrada e Taguasaída = Temperatura da água na entrada e na saída do bloco, 

respectivamente. 

 

Através do uso da ferramenta MATLAB-Simulink® o sistema de equações (5), 

acima, apresenta a forma descrita na Figura 11. 
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Figura 11 – Modelo Simulink da troca de calor na serpentina. 
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3.2.6. Evolução da temperatura ambiente 

Para descrever a evolução da temperatura do ambiente a ser controlado, 

utiliza-se o seguinte sistema de equações (6), onde a carga térmica (Qtotal, 

somatória de todas as cargas introduzidas no ambiente devido à presença de 

pessoas, equipamentos e irradiado através de paredes e teto) introduzida no 

ambiente possui um atraso na influência da temperatura do ambiente:  

 

 

 (6) 

 

 

 

onde: 

Qttotal = Carga térmica total no ambiente, após influência da aplicação de carga; 

Qttotal_introduzido = Carga térmica total no ambiente, antes da influência da aplicação 

de carga; 

Varzona = Volume de ar na zona controlada; 

Ρar = Densidade do ar; 

Cp = Calor específico do ar a pressão constante; 

tatraso = Tempo para a influência no ambiente após variação de carga térmica; 

Tcarga = Temperatura acrescida através da carga térmica; 

Tarinsuf = Temperatura do ar insuflado no ambiente; 

Tzona = Temperatura da zona com a aplicação e variações de carga térmica. 

 

Através do uso da ferramenta MATLAB-Simulink®, o sistema de equações (6) 

apresenta a forma descrita na Figura 12. 
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Figura 12 – Modelo Simulink da evolução de temperatura do ambiente. 

 

O modelo descrito acima é valido para a evolução da temperatura para 

ambientes considerando que: 

• O calor de radiação transmitido através dos vidros é constante e incide 

sobre o piso; 

• mistura entre o ar insuflado e o ar no ambiente é perfeita; 

• processo de evolução da temperatura ocorre a pressão constante e; 

• os efeitos de infiltração são negligenciáveis. 

3.3. SIMULAÇÃO DO MODELO TEÓRICO COMPUTACIONAL 

Os blocos anteriores foram integrados, sabendo-se que as saídas de 

atividades que são destinadas as entradas das serpentinas possuem um bloco de 

inter-atividade, como também entre as saídas das serpentinas e a saída do ar para o 

ambiente. A Figura 13, a seguir, exibe um fluxograma do sistema de ar condicionado 

de forma a entender como será a ligação dos blocos no simulador.  
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Figura 13 – Fluxograma do sistema. 

 

Os blocos de cor cinza indicam os pontos de saída do sistema, enquanto nos 

blocos azuis são os que alteram a propriedade do fluido circulante no sistema e os 

verdes representam a entrada da planta. Através desse fluxograma, monta-se o 

diagrama de blocos presenta na Figura 14, a seguir. 

Os dados para simulação foram encontrados na bibliografia levantada para 

elaboração desta pesquisa e a indicação das fontes dos dados estão na Tabela 1.
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Figura 14 – Modelo usado para simulação do controlador.
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Tabela 1 – Valores para simulação do modelo. 

Constante Descrição Valor Fonte 

Tinicial Temperatura Inicial 0ºC - 

Texterior 
Temperatura Exterior 

Temperatura média em outubro, na cidade de São Paulo. 
21 ºC UNICAMP (2013) 

Qventiladores Vazão de ar nos ventiladores 0,7 m³∕s Catálogo da fabricante YORK 
Taquecimento Temperatura do fluido fornecido pelos Aquecedores 75ºC Catálogo da fabricante YORK 
Tresfriamento Temperatura do fluido fornecido pelos Resfriadores 7ºC Catálogo da fabricante YORK 

ABf Posição das Válvulas de Aquecimento e Resfriamento 0.01 Vdc Catálogo da fabricante VSF 

Scaixa Posição da Válvula da Caixa de Mistura (Renovação) 0 Vdc 
Catálogo do fabricante 

SCHAKO 
β Constante exponencial da válvula 2,75 Salsbury (1996) 
L Constante de Vazamento da válvula 0 Salsbury (1996) 

Qvalv-serpentina Vazão de fluido fornecido a serpentina 6,8.10-4 m³∕s Catálogo da fabricante YORK 
ρa Densidade do ar 1,2928 kg∕m³ ASHRAE (2009) 
ρw Densidade da água 1000 kg∕m³ ASHRAE (2009) 
ka Constantes para o ar 5.10³ W.kg-0,8.s0,8 ASHRAE (2009) 
kw Constantes para a água 10.10³ W.kg-0,8.s0,8 ASHRAE (2009) 
cpa Calor específico do ar 1004.64 J∕(kg.K) ASHRAE (2009) 
cpw Calor específico da água 4144.14 J∕(kg.K) ASHRAE (2009) 

a1 e a2 Constantes para o trocador de calor 0,8 Holmes (1982) 
Varzona Volume de ar no ambiente 500 m³ - 
Qttotal Carga térmica total inicial no ambiente 2000 W Villani (2000) 

tct Atraso na carga térmica 180 s Villani (2000) 
tca Atraso na carga do ar condicionado 714 s ASHRAE (2009) 

tserp Atraso nas propriedades da serpentina 180 s Villani (2000) 
t Atraso nas demais atividades 180 s Villani (2000) 
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A partir destes valores, realizou-se a simulação do modelo construído no 

MATLAB-Simulink® sem nenhum dispositivo de controle e foram definidas quatro 

situações, partindo do pressuposto que o sistema térmico em questão comporte-se 

como um sistema de primeira ordem, pois alguns sistemas térmicos, como exemplo, 

os citados por Ogata (2003), Araujo & Junior (2012) e Melo (2007), apresentam este 

tipo de comportamento. As entradas (posição das válvulas de aquecimento, 

resfriamento e caixa de mistura) utilizadas em todas as situações foram do tipo 

degrau com condição inicial igual a zero quando utilizadas.  

Com a renovação de ar utilizada de 100%, e as válvulas de fluxo de água 

quente e água fria fechadas, o valor final da temperatura interna convergiu para 

próximo do valor da temperatura externa somada a temperatura que a carga térmica 

possa acrescentar ao ambiente interno, definindo assim a situação 1.  

 

 

Figura 15 – Comportamento do modelo perante situação 1. 

 

O tempo de resposta (tempo para alcançar aproximadamente 63% do valor 

de regime) do sistema para esta condição foi de 1089 segundos, indicado no ponto 

1. A temperatura do ambiente atingiu um valor próximo a do ambiente externo após 

2111 segundos, conforme indicação do ponto 2. Por tratar-se de uma vazão de ar 

relativamente pequena (0,7 m³∕s) insuflada ao ambiente e uma temperatura externa 

moderada, o modelo apresentou comportamento satisfatório compatível com um 

sistema de primeira ordem, sem apresentar um sobre sinal na resposta (o que 

indicaria suposta falha no modelo, pois não havia temperatura maior que a externa 

nesta simulação) e convergindo para um valor próximo a 21,56 ºC, ponto 3, 

estabilizando-se assim a 0,56 ºC acima do valor esperado (21 ºC). O erro da saída 
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da simulação em relação à saída esperada é de aproximadamente 2,66%, não 

comprometendo, ainda, o modelo adotado para este trabalho. 

 Com a renovação de ar em 0%, válvula de fluxo de água quente totalmente 

aberta e água fria fechada, o valor da temperatura chegou próximo aos 75 ºC e 

estabilizou, chamada de situação 2.  

 

Figura 16 – Comportamento do modelo perante situação 2. 

 

O comportamento descrito pela Figura 16 apresenta a resposta do modelo 

durante simulação na situação 2. O tempo de resposta apresentado pelo sistema é 

de 757 segundos (ponto 1) e aos 3374 segundos o sistema atingiu o ponto 2, onde o 

valor é próximo a máxima temperatura proporcionada pela serpentina de 

aquecimento (em torno dos 75 ºC).  Aos 5466 segundos o sistema apresenta 

estabilidade em 75,64 ºC. Assim como a simulação da situação 1, nesta etapa o 

modelo comportou-se como sistema de primeira ordem, sem apresentar um sobre 

sinal na resposta e apresentando erro de 0,85 % em relação a temperatura 

esperada (75 ºC). 

Mantendo a renovação em 0%, fechando a válvula de fluxo de água quente e 

abrindo totalmente a válvula de fluxo de água fria, a temperatura ficou próximo aos 

7ºC confirmando a situação 3.  
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Figura 17 – Comportamento do modelo perante situação 3. 

 

O comportamento descrito pela Figura 17 apresenta a resposta do modelo 

durante simulação na situação 3. A temperatura do ambiente controlado atingiu um 

valor de 63% do valor de regime em 1178 segundos (ponto 1) e alcançou o valor de 

7 ºC (temperatura proporcionada pela serpentina de resfriamento) em 2193 

segundos, estabilizando no valor de  em aproximadamente 45 minutos (ou 2700 

segundos) e estabilizando em 7,67 ºC. Assim como as simulações das situações 1 e 

2, nesta etapa o modelo apresentou o comportamento esperado, porém o erro na 

resposta obtida em relação a  esperada, de 9,57 %, ficou acima do que observou-se 

até esta etapa, porém ainda aceitável, visto que o erro aumentou pois o valor de 

temperatura é menor enquanto o valor obtido ainda apresentou acréscimo de 0,67 

ºC para mais, como nas situações anteriores. 

A situação 4 é representada pelo modelo com as válvulas de fluxo de água 

quente e água fria 50% abertas e a renovação em 50%. 

 

 

Figura 18 – Comportamento do modelo perante situação 4. 
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O comportamento descrito pela Figura 18 apresenta a resposta do modelo 

durante simulação na situação 4. A temperatura do ambiente converge para o valor 

máximo de 46,12 ºC em 8801 segundo, enquanto o tempo de resposta apresentado 

foi de 948 segundos. O erro nesta condição não pôde ser medido, pois para esta 

situação não há uma relação entre a abertura parcial das válvulas de aquecimento e 

resfriamento e a temperatura do ambiente. 

O modelo respeita as quatro situações estipuladas acima, de forma a 

corroborar com o estudo de Villani (2000) onde houve a obtenção de resultados que 

contribuíram qualitativamente para o uso do modelo proposto neste trabalho. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DO CONTROLADOR FUZZY 

A lógica fuzzy é a lógica baseada na teoria dos conjuntos fuzzy. Ela difere dos 

sistemas lógicos tradicionais pelo fato do raciocínio exato corresponder a um caso 

limite do raciocínio aproximado, sendo interpretado como um processo de 

composição de relações nebulosas (GOMIDE & GUDWIN, 1994).  O conjunto fuzzy 

pode ser visto como uma generalização da noção de conjunto onde uma função de 

pertinência pode assumir valores intermediários em um dado intervalo. Na prática, 

isto significa que um elemento pode pertencer a um conjunto com certo grau de 

pertinência (FALCÃO, 2002). O controlador proposto neste trabalho será baseado na 

lógica fuzzy e possui estrutura semelhante à sugerida por Sandri e Correa (1999): 

 

 

Figura 19 – Estrutura de um controlador fuzzy. 

 

  Na interface de fuzzificação ocorre o escalonamento dos valores de entrada, 

transformando-os para o domínio fuzzy através das funções de pertinência, que 

atribuem os valores de pertinência para os valores discretos das variáveis de 

entrada, em um determinado universo de discurso (YENIKOMOCHIAN, 2011). 
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As funções de pertinência mais comuns são a triangular e trapezoidal, com 

funções numéricas gráficas simples, e a gaussiana ou sigmoidal para uso em 

funções que exijam tratamento mais arrojado (ROSS, 2004). 

 

 

Figura 20 – Tipos de funções de pertinência mais usadas nos controladores fuzzy. 

 

Logo após o processo de fuzzificação, procede-se com a etapa de inferência. 

Para realizar a inferência, o controlador deve ter uma base de conhecimento, 

composta por uma base de dados e uma base de regras. Na base de dados ficam 

armazenadas as definições sobre o universo de discurso e funções de pertinências 

aplicáveis as variáveis de entrada e saída do sistema. Na base de regras há 

estruturas que seguem a sintaxe “SE (condição x), ENTÃO (ação y)” que serão as 

diretrizes de decisão para o sistema de inferência. Os modelos de sistema de 

inferência podem ser divididos essencialmente em dois tipos: Clássicos, 

representados pelo método de Mamdani e por interpolação, sugerido por Takagi-

Sugeno (SANDRI & CORREA, 1999).  

 A defuzzificação ocorrerá após o processo de inferência. Consiste na 

aplicação de critérios geométricos que melhor representem a ação de controle fuzzy. 

O critério do máximo, média dos máximos ou centro de área retornam os pontos que 

melhor representem a decisão do controlador. O ponto retornado pela defuzzificação 

é interpolado, para ser compatibilizado com os valores do universo de discurso real 

das variáveis de saída (GOMIDE & GUDWIN, 1994). Mais detalhes sobre a teoria de 

controle fuzzy podem ser encontrados no apêndice A. 

4.2. CONSTRUÇÃO DO CONTROLADOR FUZZY 

A ferramenta fuzzy disponível no software MATLAB® será a plataforma 

utilizada para a construção do controlador deste trabalho. De forma sucinta, esta 
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ferramenta presente no MATLAB® oferece uma interface gráfica para a elaboração 

dos conjuntos de pertinência e interface simples, baseadas em janelas, para 

elaboração das regras de inferência do controlador fuzzy. Esta interface do 

MATLAB® é capaz de salvar um arquivo contendo as seguintes informações: 

variáveis de entrada e saída e seus respectivos universos de discurso, funções de 

pertinências, regras de inferência, modelo de inferência e tipo de defuzzificação. O 

uso do MATLAB® como ferramenta para o desenvolvimento do controlador fuzzy é 

justificado pelo fato de possuir fácil integração com o MATLAB® - Simulink®, que 

interpreta o arquivo salvo pela ferramenta fuzzy, possibilitando simulações do 

modelo contínuo em conjunto com o controlador, fornecendo gráficos para auxiliar a 

avaliação da eficácia do controlador. 

O controlador proposto nesta pesquisa possui duas entradas e três saídas. 

Os parâmetros observáveis (entradas) do controlador serão a diferença entre a 

temperatura interna do ambiente e a temperatura definida pelo usuário, denominada 

DiferencaInt e a diferença entre temperatura externa e o ponto de ajuste da 

temperatura, DiferencaExt. Optou-se por duas entradas pelo fato de utilizar, 

eventualmente, a temperatura do ambiente externo para controlar a temperatura 

interna. As saídas controlarão os ajustes de válvulas do modelo (aquecimento, 

resfriamento e renovação de ar). 

O método de fuzzificação escolhido é o clássico, Mandami, pela facilidade e 

habitual utilização durante o desenvolvimento esta pesquisa. Os demais parâmetros 

do controlador no MATLAB® são configurados em sua forma padrão, a saber: no 

método de defuzzificação utiliza-se a centróide, no “Método E” e implicação aplica-

se o mínimo, no “Método OU” e na agregação configura-se com o uso do máximo. 

As funções de pertinências escolhidas para representar os níveis de 

pertinência das variáveis de entrada são as sigmoidais por serem, segundo Mendel 

(1995) e Ross (2004), normalmente usadas baseadas na escolha e experiência de 

um especialista na área, além de possuirem a vantagem de modelar um sistema 

com transição suave entre seus valores. 

A quantidade de funções de pertinências e suas localizações dentro do 

universo de discurso do controlador foram estimadas a partir da experiência durante 

o desenvolvimento deste trabalho e na colaboração de alguns profissionais atuantes 

no mercado de condicionamento de ar. A montagem e simulação do modelo 
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apresentados anteriormente colaboraram com a aquisição de informações, acerca 

do que seriam as regras de controle. 

Durante as simulações do modelo sem a atuação do controlador fuzzy, 

verificou-se que pequenas variações na válvula de aquecimento causam um 

acréscimo de temperatura no ambiente rapidamente, enquanto variações na válvula 

de resfriamento apresentam um maior tempo de resposta no sistema. Constatou-se, 

também, que se a válvula de resfriamento for fechada em situações onde a 

temperatura do ambiente está estabilizada, a temperatura tende a aumentar, 

justificando a necessidade de sempre manter a válvula de resfriamento em qualquer 

nível de temperatura no ambiente. 

O número de funções de pertinência foi definido dividindo o universo de 

discurso de cada uma das variáveis em 5 partes, de modo a tratar as variações de 

temperatura de forma mais linear. As funções de pertinências em torno do valor 0 de 

DiferencaInt e DiferencaExt são menos abrangentes para aumentar a precisão do 

controlador quando a temperatura estiver dentro da faixa desejada. 

A Figura 21 mostra a característica das funções de pertinência relacionadas 

aos parâmetros de entrada do sistema: 

 

(a)                                                             (b) 

 

Figura 21 – Conjuntos de Pertinência dos parâmetros observáveis. 

 

Onde: 

GN – Grande diferença Negativa; 

N – diferença Negativa; 

AC – diferença Aceitável; 

P – diferença Positiva; 

GP – Grande diferença Positiva. 
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Os parâmetros controláveis do sistema serão as válvulas de controle de fluxo 

de fluidos enviados as serpentinas de resfriamento e aquecimento assim como o 

sinal de controle da caixa de mistura. Todos os parâmetros controláveis 

excursionarão entre os valores de “0” a “1”. A Figura 22 apresenta as funções de 

pertinência para os parâmetros controláveis: 

 

 

Figura 22 – Conjuntos de Pertinência dos parâmetros controláveis. 

 

Onde: 

F – Fechado; 

PA – Pouco Aberto; 

M – Posição Média de Abertura (50%); 

MA – Muito Aberto; 

A – Aberto. 

 

As regras de inferência do controlador foram estipuladas conforme Tabela 2. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Tabela 2 – Regras de inferência do controlador. 

  DiferencaExt 

 DiferencaInt GN N AC P GP 

V
á

lv
u

la
 Q

u
e

n
te

 
GN PA PA PA PA PA 

N PA PA PA PA PA 

AC F F F F F 

P F F F F F 

GP F F F F F 

V
á

lv
u

la
 f

ri
a

 GN A A A A A 

N A A A A A 

AC PA M M M M 

P A A A A A 

GP A A A A A 

V
á

lv
u

la
 

R
e

n
o

v
a

çã
o

 GN A A A F A 

N A A A M M 

AC A M F A MA 

P M F A A A 

GP F F A A A 

 

As superfícies de decisão do controlador são exibidos na Figura 23, 24 e 25. 

 

 

Figura 23 – Superfície de decisão para o controle de válvula de aquecimento. 

 

A superfície descrita na Figura 23 demonstra o comportamento do controlador 

para o acionamento da válvula de aquecimento. As regiões em amarelo apresentam 
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os pontos onde a posição da válvula atinge o valor máximo de 0,25 do total de 1, 

ficando claro que para diferenças de temperatura interna negativas a válvula passa a 

ser aberta. 

  

 

Figura 24 – Superfície de decisão para o controle de válvula de resfriamento 

 

A Figura 24 descreve o comportamento do controlador para o acionamento da 

válvula de resfriamento. Devido à influência de carga térmica, o ar presente no 

ambiente aquece-se continuamente, sendo necessária refrigeração constante para 

manter o nível de temperatura desejada. 

 

 

Figura 25 – Superfície de decisão para o controle de válvula de renovação. 
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A Figura 25, ao contrário das superfícies anteriores, descreve um 

comportamento difícil de ser descrito por funções matemáticas lineares. Apesar de 

não ser o escopo desta pesquisa, rogou-se por evitar manter o nível de renovação 

de ar em níveis mínimos, que em termos práticos, poderia provocar doenças e 

prejudicar o rendimento humano, conforme exposto na introdução. 

4.3. INTEGRAÇÃO DE MODELO COM O CONTROLADOR 

O fluxograma da Figura 26 exibe o controlador fuzzy aplicado ao sistema, 

recebendo os níveis de temperatura externo e interno e controlando a posição da 

caixa de mistura e das válvulas de aquecimento e resfriamento. 

 

Figura 26 – Fluxograma do sistema com o controlador fuzzy. 

 

O controlador aplicado ao modelo é mostrado na Figura 27 e detalhado na 

Figura 28. 
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Figura 27 – Modelo teórico-computacional com controlador fuzzy.
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Figura 28 – Detalhamento dos blocos do controlador fuzzy. 

 

Na Figura 28, os blocos indicados pelos números têm as seguintes 

finalidades: 

Bloco 1: Realiza a demultiplexação do sinal vindo do controlador fuzzy e a 

distribui para as válvulas de aquecimento, resfriamento e renovação; 

Bloco 2: Neste bloco é inserido o arquivo “.fis” gerado pela ferramenta fuzzy 

do MATLAB®. Por este bloco é feito o controle do sistema; 

Bloco 3: Realiza a multiplexação dos sinais de entrada para o controlador; 

Bloco 4: A saída deste bloco representa a diferença entre a temperatura do 

ambiente e a temperatura de ajuste; 

Bloco 5: A saída deste bloco representa a diferença entre a temperatura do 

ambiente externo e a temperatura de ajuste. 

4.4. SIMULAÇÃO DO MODELO COM CONTROLADOR FUZZY 

A partir dos mesmos dados para a simulação do modelo sem controlador, 

realizou-se novas simulações, com o controlador aplicado ao modelo, estipulando 

uma temperatura inicial de 0 °C e temperatura desejada de 23 °C, com condições 

iniciais de 17 °C e 27 °C  com mudança para 22 °C após uma hora, onde a variação 

é aplicada ao controlador na forma de degrau unitário. A primeira condição é 

mostrada na Figura 29. 
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Figura 29 – Resultado da simulação com controlador. 

 

Diante do resultado da Figura 29, observa-se um tempo de resposta, onde é 

alcançado 63 % do valor de regime, de 566 segundos (ponto 1). Após 1285 

segundos a temperatura alcança 90% do valor de regime e estabiliza após 4262 

segundos em 22,7 ºC. O valor de regime teve um erro de 1,30 % em relação à 

temperatura desejada, de 23 ºC. Ainda sim, Oliveira et al (2010) alegam que para 

ambientes sujeitos a atividades intelectuais e que demandem atenção constantes, 

citando, por exemplo, salas de controle, salas de desenvolvimento ou análise de 

projeto, dentre outros, são recomendadas temperaturas efetivas entre 20 ºC e 23 ºC, 

ou seja, uma variação de 3 ºC. O controlador proposto apresentou uma variação 

menor (cerca de 0,3 ºC) e, apesar de estar configurado para o valor máximo 

recomendado, não extrapolou os 23 ºC durante a simulação, comprovando sua 

eficácia sem variações na carga térmica. As posições das válvulas durante a 

simulação pode ser verificadas na Figura 30, a seguir: 

 

 

Figura 30 – Comportamento das válvulas durante a simulação.  
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A Figura 30 demonstra o comportamento do controlador para atingir a 

temperatura de ajuste. Como esperado, valores baixos na posição da válvula de 

aquecimento em conjunto com valores intermediários de posição da válvula de 

refrigeração e renovação são o suficiente para a estabilização da temperatura 

ambiente próximo dos 23 °C. 

Com condição inicial igual a 17 °C, a Figura 31 exibe o comportamento do 

sistema quando solicitada elevação de 5 °C na temperatura: 

 

 

Figura 31 – Resultado da simulação com controlador com condição inicial em 17 °C. 

 

Na Figura 31 está registrado o comportamento do controlador quando a 

temperatura está em 17 °C e é solicitada uma elevação na temperatura, para 22 °C. 

O tempo para o sistema estabilizar foi de 3072 segundos. O erro em regime para 

esta situação 4,91%. Na Figura 32, será solicitada uma diminuição na temperatura, 

ao invés de aumento. 

 

 

Figura 32 – Resultado da simulação com controlador com condição inicial em 27 °C. 
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No processo de diminuição de temperatura da Figura 32, o erro em regime 

registrado após diminuir a temperatura de 27 para 22 °C foi semelhante ao processo 

inverso, da Figura 31, porém houve a apresentação de um sobressinal negativo. A 

temperatura atingiu seu valor mínimo em 20,49 °C, 1481 segundos após a 

intervenção no controlador. Após 2892 segundos do valor mínimo, a temperatura 

estabilizou em 20,92 °C. 

Para ensaiar a condição de variação de carga térmica no ambiente e a 

resposta do controlador frente às perturbações no modelo, realizou-se uma 

simulação onde há a entrada de cinco pessoas e a operação de cinco máquinas, 

totalizando uma variação do tipo degrau de 5.500 W, no instante t = 3.600 segundos. 

Os dados utilizados para simulação foram os mesmos usados para as simulações 

anteriores. 

 

 

Figura 33 – Comportamento do sistema perante perturbação. 

 

Observa-se na Figura 33 que o sistema apresentou um pequeno sobre-sinal, 

de 0,93 ºC (ou 4,04% do valor de regime), após a variação positiva de 5500 W no 

modelo. Após o sobre-sinal, houve a convergência para o 23,46 °C, o que indica um 

erro de 2% em relação ao ponto de ajuste e de 3,48 % frente ao valor efetivo 

registrado instante antes do incremento da carga térmica (22,67 °C). 
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4.5. CONSTRUÇÃO DO CONTROLADOR PID E COMPARAÇÃO COM O 

CONTROLADOR FUZZY 

Optou-se por realizar a comparação do controlador fuzzy com um controlador 

clássico de ação Proporcional, Integral, Derivativo (PID), pelo fato deste último ser 

um dos controladores mais utilizados na área de controle (FACCIN, 2004). 

Inseriu-se na planta três controladores PID que realizam o comando das 

válvulas de aquecimento, resfriamento e renovação. Como o escopo do presente 

trabalho não é descrever a construção de um controlador PID, utilizou-se o recurso 

de auto-ajuste de parâmetros PID do MATLAB-Simulink®. O recurso calcula 

automaticamente os parâmetros P, I e D de acordo com o modelo, de forma a 

apresentar o melhor ajuste possível através do método de Ziegler-Nichols. O modelo 

com os controladores PI estão na Figura 34 e o ajuste dos parâmetros dos 

controladores são mostrados na Tabela 3. 
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Figura 34 – Modelo teórico-computacional com controlador PID. 
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Tabela 3 – Parâmetros de ajuste dos controladores PID. 

Renovação Aquecimento Resfriamento 

P I D P I D P I D 

-2,36111 -0,00198 -669,584 0,02117 0,000083 0,5983 -0,08329 -0,00033 -2,35415 

 

Após a junção dos controladores PID ao modelo, realizou-se uma simulação 

com os mesmos dados com os quais foram feitas as simulações com o controlador 

fuzzy e obteve-se o resultado observado na Figura 35. 

 

 

Figura 35 – Resposta do modelo controlado por PID. 

 

O tempo de resposta do modelo com este método de controle passa a ser de 

543 segundos, atingindo 90% do valor de regime pretendido (23 ºC) em 1248 

segundos e o valor de regime é obtido a partir de 5464 segundos, estabilizado em 

23,89 ºC, o que equivale a um erro de 3,87% em relação a temperatura de ajuste. 

A Figura 36 exibe o comportamento das válvulas de aquecimento, 

resfriamento e renovação. 
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Figura 36 – Comportamento das válvulas conforme simulação do controlador PID. 

 

Após equilíbrio térmico, a válvula de renovação controlada por PID 

permaneceu totalmente fechada, o que não é desejável, pois se não há renovação, 

a qualidade interna do ar pode cair. 

Comparando a resposta do controlador fuzzy com a do controlador PID, 

temos a Figura 37. O controlador fuzzy apresentou uma resposta próxima a do 

controlador PID, considerando que o controlador PID teve um tempo de resposta 22 

segundos mais rápida que o controlador fuzzy (ponto 1 – PID, ponto 2 – fuzzy), o 

tempo onde as simulações atingiram 90% do valor do regime foram iguais (ponto 3) 

e o controlador fuzzy obteve um menor erro no valor em regime, 1,47% contra 

3,87% do controlador PID em relação ao valor de ajuste (23 ºC). Para esta 

simulação, pode-se considerar que o controlador fuzzy apresentou melhor resultado 

que o PID, se considerarmos o erro em regime. 

  

 

Figura 37 – Comparação entre controladores fuzzy e PID. 
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A Figura 38 mostra o comportamento do sistema controlado por PID diante 

uma perturbação ocorrida em t = 3600 s, semelhante à condição ensaiada com o 

controlador fuzzy, anteriormente. Novamente, o controlador fuzzy apresentou menor 

erro em relação ao ponto de ajuste após a perturbação no sistema, de 1,91% (ponto 

1) frente aos 3,61% do controlador PID (ponto 2), e maior velocidade na 

estabilização, aproximadamente 757 segundos mais veloz que o controlador PID. 

 

 

Figura 38 – Comparação de entre controladores fuzzy e PID com perturbações no 

modelo. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Um controlador fuzzy para aplicação em um modelo teórico computacional de 

sistema de ar condicionado foi desenvolvido neste trabalho. 

Os objetivos específicos de levantar um modelo que descreva o 

comportamento de sistema de ar condicionado e um projetar um controlador que 

tivesse bons resultados no controle de temperatura foram cumpridos, apesar do 

modelo utilizado nesta pesquisa ser uma aproximação teórica do processo 

termodinâmico de um sistema de ar condicionado, considerou-se os resultados das 

simulações convenientes, convergindo para valores de temperatura coerentes, 

assim como a atuação do controlador fuzzy proposto. 

Em relação ao controlador, pode-se concluir que o controlador fuzzy é uma 

ferramenta importante para o controle de processos, sobretudo nos quais a 

modelagem matemática convencional se tornar inviável. O ajuste de operação de 

um ar condicionado pode ser, não raramente e até para um projetista experiente, 

uma tarefa penosa devido as diferenças de ambiente ou componentes do 

equipamento. Os controladores Proporcionais Integrais Derivativos (PID), muito 

utilizados atualmente nos sistemas de condicionamento de ar, possuem um modelo 

fixo, restando ao operador ou projetista apenas o ajuste de parâmetros do 

controlador, porém, nada garante que os parâmetros entre ambientes não sejam 

diferentes uns dos outros a um determinado grau que seja necessário novo ajuste 

de parâmetros. Neste caso, há a necessidade de ajuste do controlador, muitas 

vezes por desenvolvedores ou engenharia de fábrica para se adequar a um 

determinado tipo de uso. A lógica fuzzy permite uma modelagem mais simples e 

dinâmica, porém de fácil adaptação, e que poderia ser feita automaticamente ou 

pelo próprio instalador quando estiver inicializando o sistema e fazendo os testes 

preliminares do sistema.  

Considerando os modelos e parâmetros simulados neste trabalho, o 

controlador fuzzy apresentou desempenho superior do que o controlador clássico 

PID, principalmente no erro da temperatura da sala, que durante as simulações 

sempre mostrou-se inferior ao obtido com o PID. 

Os resultados desta pesquisa, através de simulações computadorizadas, 

indicam, portanto, a viabilidade do controlador fuzzy para o modelo teórico 
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computacional levantado e além disto o controlador fuzzy pode ser acompanhado 

pelas seguintes tecnologias: 

• Variar parâmetros do controlador fuzzy: Os métodos de fuzzificação, 

defuzzificação devem ser variados, para realizar uma comparação e 

avaliar qual método mais eficaz; 

• Redes neurais ou algoritmos genéricos: Seriam úteis para fazer o 

ajuste das funções de pertinência do controlador fuzzy 

automaticamente, durante a inicialização da máquina no sistema; 

• Ajuste através de software em microcomputadores: O projetista, 

durante visita técnica, realizar o ajuste do controlador fuzzy para as 

condições do ambiente através de interface gráfica do computador. 

Para reforçar a ideia do uso dos controladores fuzzy em sistema de ar 

condicionado, um trabalho sugerido seria a comparação entre o conteúdo desta 

pesquisa e o campo prático, para validar experimentalmente os resultados obtidos. 
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APÊNDICE A: LÓGICA FUZZY 

 

 Este apêndice, baseado no artigo escrito por Tanscheit et al (1995), apresenta 

os conceitos fundamentais para o entendimento da teoria de conjuntos fuzzy e sua 

respectiva lógica, seguida de exemplo prático de sua aplicação. A lógica fuzzy, que 

teve início com Lofti Zadeh em 1965, baseada na teoria de conjuntos fuzzy, fornece 

o ferramental necessário para o tratamento de informações imprecisas ou vagas 

(ZADEH, 1965). Estabelecida a partir de conceitos da lógica clássica, os operadores 

são semelhantes aos utilizados na lógica clássica e outros surgiram provenientes de 

necessidades práticas. 

 Na lógica fuzzy os valores verdade de uma preposição são expressos através 

da linguística (e.g.: muito, mais, menos) essenciais na geração de termos 

linguísticos de pertinência a um conjunto: muito alto, mais perto, etc. 

 A teoria de conjuntos fuzzy propõem uma caracterização mais ampla da 

pertinência de um elemento a um conjunto em relação a teoria dos conjuntos 

clássica onde um elemento pode apenas pertencer ou não a um conjunto mas não 

parcialmente. O fator de pertinência de um elemento proposta por Zadeh (1965) 

pode assumir valores entre 0 e 1, onde 0 representa a exclusão e 1 a completa 

pertinência de um elemento a um conjunto. 

 Sendo U o universo de discurso (contínuo ou discreto), um conjunto fuzzy A 

em um universo de discurso U e com função de pertinência µA com intervalo entre 0 

e 1, é descrito por µA : U → [0,1]. Para mais informações sobre as propriedades 

algébricas e operacionais da teoria de conjuntos fuzzy, recomenda-se a leitura de 

Zadeh (1965) e, em linguagem mais simples, Tanscheit et al (1995). 

 A variável linguística é, em síntese, a forma de representar um conjunto 

através de valores como baixo, médio, alto, etc. Podem ser divididos nas seguintes 

categorias: 

• Termos Primários: nomes de conjuntos fuzzy especificados em um 
determinado universo (por exemplo alto, baixo, pequeno, médio, 
grande, zero); 

• Conectivos Lógicos: A negação NÃO, conectivos E e OU, e conectivos 
mascarados, como mas, porém; 

• Modificadores, como muito, pouco, levemente, extremamente. 
• Delimitadores, como parênteses. 
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As variáveis linguísticas servem para caracterizar aproximadamente 

fenômenos complexos ou mal definidos, facilitando o tratamento deste fenômenos 

nos quais a análise pelos mecanismos matemáticos convencionais é complexa. 

As proposições fuzzy relacionam (através de conectivos ou declarações 

condicionais) as condições das variáveis linguísticas. Considerando as variáveis 

linguísticas x e y com universos de discurso X e Y respectivamente, e A e B 

conjuntos fuzzy definidos respectivamente em X e Y, podemos relacionar um 

proposição fuzzy binária onde (x é A) ou (y é B). ou ainda SE (x é A) ENTÃO (y é B). 

Através das proposições fuzzy, podemos gerar regras de inferência 

composicional, como visto na Figura 39, abaixo. 

 

 

Figura 39 – Processo de Inferência fuzzy.  

 Nos controladores fuzzy é possível extrair um valor do gráfico resultante do 

processo de inferência de forma a representar um número do conjunto original para 

ser utilizado no controle do sistema. Os métodos mais utilizados são: critério do 

máximo, média dos máximos e centro de área. Para melhores e mais completas 

referências consultar a obra de Zadeh (1965). 

 Um exemplo prático da aplicação da lógica fuzzy em sistemas de controle é 

descrito por Falcão (2002), que consiste na determinação de uma gorjeta em um 

restaurante a partir de dados sobre a qualidade da comida e o atendimento. 

 As regras para o sistema são: 

• SE atendimento é ruim ou qualidade da comida é ruim, ENTÃO gorjeta é 

baixa; 

• SE atendimento é bom, ENTÃO gorjeta é média; 
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• SE atendimento é excelente ou qualidade da comida é excelente, ENTÃO 

gorjeta é alta; 

As funções de pertinência estão na Figura 40. 

 

 

Figura 40 – Funções de pertinência para entrega da gorjeta. 

 

Realizando a fuzzificação, determinamos o grau de pertinência das entradas: 

 

 

Figura 41 – Fuzzificação das entradas para a decisão de entrega da gorjeta. 
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 Realizando o processo de inferência consegue-se determinar a combinação 

dos conjuntos fuzzy: 

 

 

Figura 42 – Processo de Inferência para a decisão de entrega da gorjeta. 

 

 Após o processo de inferência, basta realizar a defuzzificação. O exemplo da 

Figura 40, apresenta um processo de defuzzificação através do método de centro de 

área. O valor obtido para o centro de área será o valor decidido da gorjeta. 

 

 

Figura 43 – Processo de Defuzzificação através de método de centro de área. 


