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1. RESUMO 

 

 O trabalho apresenta um sistema de controle de temperatura automático. A 

temperatura de uma estufa será monitorada por um sensor de temperatura, que 

ativará um sistema de ventilação ou uma lâmpada dependendo da necessidade de 

se resfriar ou aquecer o ambiente. A proposta deste projeto é de apresentar um 

modelo em escala reduzida de uma estufa para secagem de pintura. Além do 

desenvolvimento do hardware da estufa, o trabalho compreende a avaliação de 

algoritmos para o controle otimizado de secagem e a otimização dos parâmetros 

envolvidos neste processo. 

Palavras chave: Eletrônica Industrial. Microcontrolador. Estufa de secagem. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Estufas para secagem de pintura são amplamente utilizadas na produção de 

veículos, esquadrias de portas e janelas e também para o acabamento de grades e 

portões para construção civil. O processo de secagem consiste em elevar a 

temperatura de uma cabine até uma determinada temperatura para que a tinta sobre 

a peça seque. Tipicamente em cabines de secagem mais simples o controle de 

temperatura e tempo de secagem é manual. Esse tipo de controle além de implicar 

num consumo de energia maior que o necessário, pode comprometer a qualidade da 

secagem, queimando a tinta aplicada à peça. 

Neste trabalho é proposto um sistema de controle de secagem de baixo custo 

que possa ser adaptado para qualquer estufa de secagem de pintura. Para 

demonstrar o conceito é utilizada uma estufa de secagem em tamanho reduzido. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho é desenvolver e demonstrar o funcionamento de um 

controle de secagem utilizando um sistema microcontrolado de baixo custo. Os 

objetivos específicos compreendem: a) controlar a temperatura de uma estufa, 

utilizando microcontrolador; b) acionar mecanismos de aquecimento e/ou 

resfriamento; c) realizar a simulação de como é feito o controle de temperatura de 

uma estufa ou qualquer tipo de ambiente; d) realizar a montagem prática de uma 

estufa em escala reduzida; e) desenvolver o sistema utilizando componentes baratos 

e fáceis de serem adquiridos, tornando o projeto economicamente viável e 



 

 

facilmente reprodutível. 

 

4. METODOLOGIA 

  

O trabalho foi iniciado com uma pesquisa bibliográfica que embasou as 

definições o seu desenvolvimento. O projeto foi então concebido como um estudo da 

prova de conceito dos objetivos do projeto. Os passos seguidos ao longo do 

desenvolvimento foram: 

a) seleção e o estudo da bibliografia; 

b) levantamento do material para simulação de uma estufa; 

c) levantamento dos atuadores; 

d) estudo de um caso real prático; 

e) programação em C para o microcontrolador escolhido; 

f) análise comparativa entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo; 

g) elaboração e apresentação das conclusões e considerações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A definição dos componentes a serem utilizados no projeto seguiu as 

seguintes premissas: baixo custo, facilidade de aquisição e disponibilidade de 

documentação. Seguindo essas premissas o kit de desenvolvimento Arduino 

Duemilanove foi definido como plataforma para o projeto. O kit Duemilanove utiliza 

um microcontrolador ATMega328 que possui entradas analógicas e digitais além de 

saídas digitais e comunicação serial USB . A linguagem de programação é feita em  

C e seu ambiente de desenvolvimento é gratuito e dispões de uma vasta biblioteca 

de exemplos e API, o que facilitou o desenvolvimento do projeto. 

Para medir a temperatura optou-se pelo sensor LM335, que é um sensor 

analógico de temperatura. Seu alcance é de -40°C à + 100°C, o que torna ideal para 

utilização de estações metereológicas e ou controle de temperatura em diversos 

ambientes. Esse sensor mede a temperatura ambiente e a converte em um valor de 

tensão, que é enviado para a porta analógica do microcontrolador, onde é então 

processado e convertido para valor de temperatura (ºC). 

Dispositivos de maior corrente ou ligados a uma tensão diferente do circuito 

de controle, por exemplo, chavear lâmpadas ou motores 110/220v não podem ser 

acionados diretamente pelo microcontrolador. Logo, é necessária a utilização de 

algum componente eletrônico para fazer esses acionamentos. Neste projeto os 



 

 

atuadores serão acionados por dois minirelés de 5 terminais. A bobina de 

acionamento do relé é alimentada por uma tensão de apenas 5V, disponível no 

microcontrolador. Mas, por outro lado, a tensão em seus terminais de saída 

suportam até 250V/10A. Neste caso, os relés acionaram uma lâmpada 

incandescente de 60W/110VCA, e um motor de 12VCC. 

No estágio atual, o hardware do projeto já está funcional, com todas as 

ligações entre os sensores, atuadores e a placa do microcontrolador já concluídas e 

testadas. Concluída esta etapa além de construir o modelo da estufa resta 

desenvolver o programa em C para o microncotrolador e avaliar os resultados de 

diferentes formas de secagem que podem ser realizadas utilizando o sistema 

proposto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com a pesquisa inicial realizada e os objetivos do projeto podem-se definir de 

forma assertiva os componentes a serem utilizados no projeto. O hardware do 

projeto já foi montado e testado. O sucesso na conclusão desta etapa permite 

afirmar que todos os circuitos foram corretamente interligados considerando suas 

interfaces. Isto permitirá que diferentes configurações nos parâmetros de secagem 

sejam testadas, bem como diferentes algoritmos de controle de temperatura. Além 

disso, o projeto possibilitou a aquisição de novos conhecimentos tanto em eletrônica 

como também em programação. 
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