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Desenvolvimento de um sistema experimental de controle de 
temperatura usando uma placa Arduíno. 

 
 

Resumo 

Um sistema de controle de temperatura do ar em tempo real usando um 
controlador PID foi desenvolvido. O objetivo é manter a temperatura do ar estável 
usando um controlador PID, aquecendo ou resfriando o ambiente semifechado. O 
sistema encontra-se em funcionamento, porém com dificuldades no controle da 
temperatura do ar, devida a um ruído gerado no sensor de temperatura. 

 
Introdução 

O Controlador PID é uma técnica de controle de processo que une as ações 
derivativa, integral e proporcional (Seborg et al., 2004). Os erros são minimizados 
pela ação proporcional, zerado pela ação integral e obtido com uma velocidade 
antecipada pela ação derivativa. É baseada na resposta da malha do sistema a ser 
controlado. Na pratica PID é encontrado em controladores eletrônicos, em 
microprocessadores, etc. O controlador PID, é muito utilizado em malhas industriais, 
principalmente pela sua facilidade de implementação e por sua grande aceitação por 
parte dos operadores (Coelho; Mariani, 2006). O controlador foi implementado em 
caixa de acrílico semifechada para simular um ambiente de controle de temperatura 
interfaciado por uma placa de Arduíno e um notebook. 

 
Objetivo 

Neste projeto pretende-se construir um sistema de controle de temperatura do 
ar para fins didático. Programar um algoritmo PID usando a interface IDE do 
Arduíno. Aplicar algumas técnicas de sintonia do controlador proposto, ensaios de 
sensibilidade dos parâmetros do controlador PID, quando estiver atuando no 
processo.  

 
 

Metodologia 

O equipamento a ser construído constitui-se de uma caixa de material em 
acrílico medindo aproximadamente 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 20 
cm de altura. Um sensor de temperatura LM35 (faixa de operação -55 a 150 °C) será 
colocado no centro da caixa e onde é ligado na entrada analógica da placa Arduíno. 
O aquecimento é realizado por uma lâmpada incandescente de 200 W e seu módulo 
de aquecimento será construído usando um módulo de potencia de 3000W 
(termostato) para regular a intensidade da lâmpada através de um servomotor 3,7 
volts. O servo é importante para regular o botão do termostato e a interação com a 
placa do Arduíno. Após a construção do modulo de aquecimento será conectado a 
saída digital pino (4) que é controlada por modulação por largura de pulso (PWM) da 
placa Arduíno.  O sistema de ventilação será usado uma ventoinha de 12 volts 
acionada por relê Shield do Arduíno. O relê Shield é uma extensão hardware que 



permite interação com a placa Arduíno, conectado na saída digital do pino 7 da 
placa do arduino .   Uma vez que o sistema for construído, o cabo USB do Arduíno 
será conectado ao computador e lá através da plataforma Java pode-se programar 
em C/C++ via Wiring (Oxer;Bleming, 2009; McRoberts, 2010). Testar o 
funcionamento dos periféricos (sensor de temperatura, modulo de aquecimento e 
resfriamento) e após isso será implementado usando um controlador PID fechando a 
malha de controle de temperatura do sistema semi-fechado. Após isso se deve obter 
a sintonia e realizar testes usando setpoint em várias temperaturas e posterior um 
teste de perturbação no sistema para ver como se comporta o controle de 
temperatura pelo PID. 

 
Desenvolvimento 

  
A revisão da literatura sobre a dinâmica do sistema de controle de 

temperatura, bem como as estratégias de controle PID e outros assuntos ligados 
aos periféricos do projeto, como sistema de aquecimento, sensores de temperatura 
e ventoinha de refrigeração foi levantada. 

O sistema semifechado foi construído usando uma caixa de acrílico colocando 
a ventoinha para refrigeração do meio. Uma lâmpada de 200 W para aquecimento 
foi adicionada e conectado a um servo + potenciômetro de 3000 W o qual é 
acionado pela placa Arduíno pelo pino 4. A ventoinha é alimentada por 12 v e é 
acionado pelo relê conectado a placa de Arduíno no pino 7. O sensor de 
temperatura LM35 é introduzido dentro do sistema, com distancia de 20 cm da fonte 
de aquecimento (lâmpada) e é conectado na entrada analógica (pino 0) da placa 
Arduíno.  

O algoritmo PID foi implementado através da interface IDE do Arduíno 
instalado no notebook. 

 
 

           Resultados Preliminares 

. 
Os testes mostram que o PID controla a temperatura, por exemplo, a 60 °C 

com certa dificuldade. A cada 20 segundo aparece um ruído no sensor de 
temperatura de 4 a 8 °C. O controlador controla-se com certa dificuldade devido a 
esse ruído. Medidas estão sendo tomadas para minimizar ou sanar este problema. 
Uma vez que o sistema está todo pronto, finalizando este problema pode-se então 
avançar para as próximas etapas no projeto, que são as aplicações de métodos de 
sintonia do controlador PID, incluindo o teste da sua robustez mediante as 
perturbações que serão introduzidas neste sistema. 
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