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1. RESUMO:

 Hoje em dia os ventiladores ficam muito tempo ligados consumindo muita 

energia desnecessária. Portanto fez-se necessário uma automatização para eliminar 

esse excesso de energia e eliminar o auto custo por ele causado. Aplicando os 

sistemas de automação, poderemos controlar os níveis de consumo do ventilador, 

fazendo com que ele funcione apenas no tempo certo e necessário. Ao atingir a 

temperatura ambiente ele automaticamente se desligará, voltando a funcionar apenas 

quando houver mudanças na sua temperatura ambiente, isso quando houver alguém 

no ambiente. Se ele não detectar a presença de alguém ele não irá ligar. Mas para ter 

esse efeito usaremos um arduíno ATMEGA 2560, um sensor de temperatura e um 

sensor de presença.                                    

Palavras-chave: Ventilador Automático, Arduíno, Sensor de Temperatura, Sensor de 

Presença. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

Nesse projeto, o grupo desenvolveu um controle de presença e temperatura de 

um ventilador, que é ligado a um drive de potência controlado por uma placa arduíno 

que receberá comandos através de um software em linguagem “C” interligados no 

sensor de presença e sensor de temperatura.  

Pensando em melhorias, como redução de custo e economia, podemos dizer 

que a automação do ventilador é mais viável para se utilizar. Com este sistema além 

do conforto e estética o ponto que mais chama a atenção é a economia de energia 

elétrica. No controle de temperatura e presença, o ambiente só será refrigerado por 

um determinado tempo, ou seja somente quando necessário. Neste trabalho 

utilizaremos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de engenharia 

mecatrônica, tais como: Eletrônica Aplicada, através desta disciplina o grupo 

conseguiu analisar amplificadores para medição de pequenos sinais, Algoritmos e 

Programação de Computadores, esta disciplina é essencial para a programação do 

projeto pois o grupo pode desenvolver programas em linguagem “C” no software 

arduíno e controle de dispositivos externos. Acionamentos Eletrônicos, com esta 

disciplina o grupo conseguiu desenvolver e Projetar circuitos eletrônicos de potência.  

Os benefícios do Projeto são imensuráveis, pois, possibilitará visão crítica, 

sempre buscando, inovação, criatividade, adaptação, identificação de oportunidades, 



 

 

alternativas na escolha dos materiais e controle de custos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 O micro controlador Arduíno é um pequeno componente eletrônico 

programável, utilizado no controle de processos lógicos. Em uma única pastilha de 

silício encapsulada existem todos os componentes necessários ao controle de um 

processo. Dotado de inteligência programável porque possui uma unidade lógica 

aritmética, onde todas as operações matemáticas e lógicas são executadas. E toda 

essa lógica é estruturada na forma de um programa e gravada dentro do componente, 

toda vez que o micro controlador for alimentado o programa interno será executado 

(MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 2013).   

 Para que um micro controlador execute uma tarefa como, por exemplo, fazer 

uma leitura analógica, ativar um transistor que ativa um relê e acende uma lâmpada 

ou se comunicar com algum módulo ou dispositivo, é preciso programá-lo, para isso, 

utiliza-se linguagens de programação como Assembly, C, C++ e em alguns casos até 

mesmo Visual Basic. Depois de programar o micro controlador é preciso montar o seu 

circuito, só que para alimenta-lo será preciso de um regulador de tensão e uma fonte 

de alimentação, porém, para pessoas que não possuem um bom conhecimento em 

eletrônica, pode ser meio complicado ter que montar todo o circuito do micro 

controlador em uma protoboard e ainda montar o circuito do seu projeto. Pensando 

nisso o Arduíno foi desenvolvido para facilitar a prototipagem, não só de técnicos em 

eletrônica e programadores, mas também de pessoas comuns, que querem 

automatizar seus projetos, mas não possuem muito conhecimento na área. O Arduíno 

é uma plataforma de desenvolvimento composta pelo Hardware (Arduíno uno, mega, 

duemilanove, etc.) e uma IDE, onde pode escrever o seu código e a própria IDE fará 

todo o processo de compilação e transferência do código do PC para o micro 

controlador Atmega, o que torna todo o processo de programação e prototipagem 

muito mais rápido. Abaixo na figura 2.5.1, temos um exemplo de um micro controlador 

Arduíno Mega (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 2013).  

 3.1 Característica  

  O Arduíno Mega 2560 é uma placa de micro controlador baseada no 



 

 

ATmega2560. Ele possui 54 pinos de entradas/saídas digitais, 16 entradas 

analógicas, 4 portas seriais de hardware), um oscilador de cristal de 16 MHz, uma 

conexão USB, uma entrada de alimentação, uma conexão ICSP e um botão de reset. 

Ele contém tudo o que é necessário para dar suporte ao micro controlador, basta 

conectar a um computador com um cabo USB ou a uma fonte de alimentação e já 

está pronto para começar. O Mega é compatível com a maioria dos Shields 

desenhados para os Arduíno Uno. Possui ainda o dobro de memória do antigo 

Arduíno Mega (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 2013).   

 O Arduíno Mega2560 pode ser alimentado pela conexão (USB) ou com uma 

fonte externa. A entrada de alimentação é selecionada automaticamente. Alimentação 

externa (não USB) pode ser tanto de uma fonte como de baterias. A fonte pode ser 

conectada plugando um conector de 2,1mm, positivo no centro, na entrada de 

alimentação. Cabos vindos de uma bateria podem ser inseridos nos pinos terra (Gnd) 

e entrada de voltagem (Vin) do conector de energia. A placa pode operar com 

alimentação externa entre 6 e 20 volts. No entanto, se menos de 7 volts forem 

fornecidos o pino de 5V pode fornecer menos de 5 volts e a placa pode ficar instável. 

Com mais de 12V o regulador de tensão pode superaquecer e danificar a placa. A 

faixa recomendável é de 7 a 12 volts.   

Os pinos de alimentação são os seguintes:   

• Vin - Entrada de tensão da placa Arduíno (não USB);   

• 5V - Fornecimento de alimentação regulada para o micro controlador e outros 

componentes da placa;   

• 3V3 - Uma alimentação de 3,3 volts gerada pelo chip FTDI. A corrente máxima 

é de 50 mA;   

• GND - Pinos terra (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN 

HOCHENBAUM, 2013).    

  O ATmega2560 tem 256 KB de memória flash para armazenamento de código  

(dos quais 8KB são usados pelo bootloader), 8 KB de SRAM e 4 KB de  EEPROM 

(que poder ser lidos e escritos com a biblioteca EEPROM) (MARTIN EVANS; 

JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 2013).   



 

 

 Cada um dos 54 pinos digitais do Mega2560 pode ser usado como entrada ou 

saída, usando as funções de pinMode (), digitalWrite () e digitalRead (). Eles operam a 

5 volts. Cada pino pode fornecer ou receber um máximo de 40 mA e possui um 

resistor interno de 20 a 50KΩ.   

Alguns pinos possuem funções especializadas:   

• Serial: 0 (RX) e 1 (TX); serial 1: 19 (RX) e 18 (TX); serial 2: 17 (RX) e 16 (TX); 

serial 3: 15 (RX) e 14 (TX). Usados para receber (RX) e transmitir (TX) dados seriais 

TTL. Pinos 0 e 1 são também conectados aos pinos correspondentes do chip serial 

FTDI USB-toTTL;   

• Interruptores externos: 2 (interruptor 0), 3 (interruptor 1), 18 (interruptor 5), 19 

(interruptor 4), 20 (interruptor 3), e 21 (interruptor 2). Estes pinos podem ser 

configurados para disparar uma interrupção por um valor baixo, um limite diminuindo 

ou subindo, ou uma mudança em um valor;   

• PWM: 0 a 13. Fornecem saída analógica PWM de 8-bits com a função 

analogWrite ();   

• SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Estes pinos dão suporte à 

comunicação SPI que, embora suportada pelo hardware, ainda não está incluída na 

linguagem Arduíno;   

• LED: 13. Há um LED conectado ao pino digital 13. Quando o pino está em 

HIGH o led acende;   

• I2C: 20 (SDA) e 21 (SCL). Fornecem suporte à comunicação I2C (TWI) usando 

a bibliotecaWire.   

O Mega2560 tem 16 entradas analógicas, cada uma das quais com 10 bits de 

resolução. Por padrão elas medem de 0 a 5 volts.   

Há um par de pinos diferentes na placa:   

• AREF. Voltagem de referência para as entradas analógicas;   

• Reset. Marque este valor como LOW para resetar o micro controlador 

(MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 2013).   

 O Arduíno Mega2560 possui várias facilidades para se comunicar com um 



 

 

computador, com outro Arduíno ou outro micro controlador. O ATmega2560 fornece 

quatro portas de comunicação serial UARTs para TTL (5V). Um chip FTDI FT232RL 

direciona uma destas portas para a conexão USB e os drivers FTDI (que 

acompanham o software do Arduíno) fornecem uma porta com virtual para softwares 

no computador. O software do Arduíno inclui um monitor serial que permite que dados 

simples de texto sejam enviados dele para a placa Arduíno. Os LEDs RX e RT 

piscarão enquanto dados estiverem sendo transmitidos pelo chip FTDI e pela conexão 

USB ao computador.   

 Uma biblioteca Software Serial permite comunicação serial em qualquer um 

dos pinos digitais do Mega2560. O ATmega2560 também fornece suporte para 

comunicação I2C (TWI) e SPI. O software Arduíno inclui uma biblioteca Wire para 

simplificar o uso do bus I2C (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN 

HOCHENBAUM, 2013).   

 O Arduíno Mega2560 pode ser programado com o software. O ATmega2560, 

no Arduíno Mega2560, vem com o bootloader pré-gravado o que possibilita o envio de 

novos códigos sem o uso de um programador de hardware externo. Ele se comunica 

usando o protocolo original STK500 (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN 

HOCHENBAUM, 2013).   

 Reset automático (Software). Ao invés de necessitar o pressionamento físico 

do botão de reset antes de um upload, o Arduíno Mega2560 é desenhado de moda a 

permitir que o reset seja feito pelo software executado em um computador conectado. 

Uma das linhas dos fluxos de controle de hardware (DTR) do FT232RL é conectada 

diretamente à linha de reset do ATmega2560 através de um capacitor de 100 nano 

farads. Quando esta linha é acessada, a linha de reset decai por tempo suficiente 

para resetar o chip (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 

2013).   

 O software Arduíno utiliza esta capacidade para possibilitar que novos códigos 

sejam enviados simplesmente clicando no botão de upload do ambiente de 

programação. Isto significa que o bootloader fica fora do ar por um tempo mais curto, 

uma vez que o rebaixamento do DTR pode ser bem coordenado com o início do 

upload. Esta montagem tem outras implicações. Quando o Mega2560 é conectado a 

um computador rodando Mac OS X ou Linux ele é resetado cada vez que uma 



 

 

conexão é feita com o software via USB. Durante o próximo meio segundo o 

bootloader estará rodando no Mega2560. Uma vez que ele é programado para ignorar 

dados malformados, ele vai interceptar os primeiros bytes de informação enviado à 

placa depois que uma nova conexão seja aberta. Se um programa rodando na placa 

recebe uma pré configuração ou outros dados assim que ele começa, certifique-se de 

que o software com o qual ele se comunica espera meio segundo depois que a 

conexão seja estabelecida antes de começar a enviar os dados. O Mega2560 tem 

uma trilha que pode ser cortada para desabilitar o auto reset. Esta trilha pode depois 

ser unida novamente por solda. Ela tem a identificação RESET-EN. Também é 

possível desabilitar o auto reset conectando um resistor de 110Ω alimentado pelos 5V 

à linha de reset (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 

2013).   

3.1 Programação Sensor de Temperatura 

 Foi realizado a programação do sensor de temperatura, como de mostrado 

abaixo:  

//Sensor de temperatura usando o LM35 

const int LM35 = A0; // Define o pino que lera a saída do LM35 

float temperatura; // Variável que armazenará a temperatura medida 

//Função que será executada uma vez quando ligar ou resetar o Arduino 

void setup() {Serial.begin(9600); // inicializa a comunicação serial} 

//Função que será executada continuamente 

void loop() {temperatura = (float(analogRead(LM35))*5/(1023))/0.01; 

Serial.print("Temperatura: "); 

Serial.println(temperatura); 

delay(2000);} 

3.2 Programação Sensor de Presença 

 Foi realizado a programação do sensor de presença, como de mostrado 

abaixo: 



 

 

// Programa: Sensor infravermelho Arduino 

// Autor: FILIPE SOARES 

int pino_led_verde = 3; 

int pino_led_vermelho = 5; 

int pino_buzzer = 7; 

int pino_sensor = 9; 

int estado_sensor = 0; 

void setup() 

{ Serial.begin(9600); 

  // Define o pino do sensor como entrada 

  pinMode(pino_sensor, INPUT); 

  // Define os pinos dos leds e buzzer como saida 

  pinMode(pino_led_verde, OUTPUT); 

  pinMode(pino_led_vermelho, OUTPUT); 

  pinMode(pino_buzzer, OUTPUT); 

  Serial.println("Teste sensor infravermelho Arduino");} 

void loop() 

{ estado_sensor = digitalRead(pino_sensor); 

  if (estado_sensor == 0) 

  { // Desliga o led verde e acende o vermelho 

    digitalWrite(pino_led_verde, LOW); 

digitalWrite(pino_led_vermelho, HIGH); 

 // Aciona o buzzer 3 vezes for (int i = 1; i <= 3; i++) 

    {digitalWrite(pino_buzzer, HIGH); delay(100); digitalWrite(pino_buzzer, LOW); 

      delay(100);} 

    // Envia mensagem para o Serial Monitor 



 

 

    Serial.println("Movimento detectado!"); 

    delay(100): } 

  else { // Sem movimento, mantem led verde ligado 

    digitalWrite(pino_led_verde, HIGH); 

    digitalWrite(pino_led_vermelho, LOW); 

    digitalWrite(pino_buzzer, LOW); }} 

 3.3 Proteção de sobre corrente USB   

  O Arduíno Mega2560 possui um fusível resetável que protege as portas USB 

do computador contra curtos-circuitos e sobre corrente. Apesar de muitos 

computadores possuírem sua própria proteção interna, o fusível resetável dá um grau 

extra de segurança. Se mais de 500 mA forem drenados ou aplicados na porta USB, 

o fusível automaticamente abrirá o circuito até que o curto ou a sobrecarga sejam 

removidos (MARTIN EVANS; JOSHUA NOBLE; JORDAN HOCHENBAUM, 2013).   

 3.4 Sensor de Presença 

  O sensor de obstáculo é um circuito composto por um emissor e um receptor 

IR, mais o CI comparador LM393, que facilita sua conexão com Arduíno, PIC ou 

Raspberry Pi, visto que sua tensão é de 3,3 - 5V.  Seu funcionamento é simples: 

quando algum obstáculo é colocado em frente ao sensor, o sinal infravermelho é 

refletido para o receptor. Quando isso acontece, o pino de saída OUT é colocado em 

nível baixo (0), e o led verde do módulo é aceso, indicando que algum obstáculo foi 

detectado. O alcance do sensor é de 2 à 80 cm, que pode ser ajustado por meio do 

potenciômetro na placa. O sensor de obstáculo é um ótimo componente para 

utilização em robôs, contadores, alarmes e projetos com Arduíno.  

 Especificações:  

- Sensor de obstáculo IR  

- Tensão de operação: 3.3 à 5V DC  

- Emissor e receptor IR  

- Distância de detecção: 2 à 80 cm  



 

 

- Potenciômetro para ajuste da distância  

- Dimensões: 37 x 14 x 6 mm  

 3.5 Sensor de temperatura  

 O Sensor de temperatura LM35 pode ser uma ótima opção se você busca precisão, 

além de ter uma fácil comunicação com micro controladores como Arduíno, PIC, ARM 

e Raspberry Pi. Muito usado para projetos de automação residencial ou até mesmo 

industrial. Comunicação com o micro controlador utilizando apenas um pino. Saída de 

tensão proporcional à temperatura. Possui faixa de leitura de 0°C a 100°C e precisão 

de 0,5°C  

 Especificações  

- Sensor de Temperatura LM35 (datasheet)   

- Faixa de temperatura: -0°C a 100°C  

- Precisão: 0,5°C  

- Calibrado em graus Celsius  

- Tensão de operação: 4 a 30V  

- Consumo de corrente: 60 µA  

 3.6 Ventilador  

  O ventilador de parede VENTISILVA modelo VPO é resistente, silencioso e de 

fácil manuseio. Ideal para todos os ambientes que necessitem de uma excelente 

circulação de ar. O Ventilador tem 40 cm de altura, inclui caixa de controle de 

velocidades. Equipado com protetor térmico que garante total segurança ao aparelho. 

As características técnicas do ventilador: 

 Modelo: VPO Preto  

Diâmetro: 40 cm  

Comprimento: 40 cm  

Tensão: 127 / 220 V  

Potência: 67/60 W  

Rotação: 1400/1300 RPM  



 

 

Ruído: 58 dBA  

Frequência: 60 Hz  

Peso Líquido: 3,60 Kg  

Cor: Preto  

Acabamento: GRADE EM PINTURA EPOXI 

 Na Figura 1 mostra o cronograma do circuito elétrico do Ventilador. 

  

Figura 1: Cronograma do circuito elétrico do Ventilador 

Fonte: Autor 

 4. MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido com fundamentos em pesquisa e assim desenvolvido 

um protótipo com base nas informações e estudo teórico. A metodologia de 

desenvolvimento deste trabalho foi dividas nas seguintes etapas:   

Etapa 1: Colhimento das informações teóricas através das pesquisas dando 

início a partir da idéia do objetivo.   

Etapa 2: Elaboração de cada processo voltado para a automatização do 

ventilador.   

Etapa 3: Desenvolvimento do protótipo do ventilador.   

Etapa 4: Testes do protótipo considerando um cenário de uso.   

Etapa 5: Avaliação dos resultados obtidos através da infra-estrutura adequada 

do ventilador. 



 

 

 

5. RESULTADOS 

 O projeto funcionou no que esperávamos, ou seja, o ventilador desliga e liga 

através do controle de temperatura e de presença, sobre as temperaturas aceitável 

dentro do ambiente em que se encontra instalado. Quando a temperatura atingi a 

24ºC o ventilador automaticamente atuou fazendo com que o ambiente esteja 

ventilado. Quando a temperatura estiver abaixo do 24ºC automaticamente fazendo 

com  que o ventilador esteja em repouso, ou seja, parado em sua movimentação.  

 

6.  CONSIDEÇÕES FINAIS 

 A execução do projeto ajudou-nos a desenvolvermos as nossas habilidades 

práticas aprendidas no curso de engenharia mecatrônica como soldagem, leitura de 

circuitos e programação, aprendemos a trabalhar melhor em grupo, a realizar 

pesquisas sobre componentes, verificar erros no circuito e realizar testes para saber 

se o equipamento está funcionando e tomamos a realização desse trabalho como 

uma experiência profissional e também como uma experiência para futuros projetos. 

Conseguimos realizar um projeto que estava de acordo com o pensamento e 

planejamento do grupo e ficamos contentes por conseguirmos fazer o projeto 

funcionar. 
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