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Resumo 

A automação residencial é um setor da engenharia elétrica que trabalha com a 

automatização das ações do cotidiano em uma residência. Tornar uma ação 

automatizada é usar de tecnologias para diminuir, ou até eliminar, a necessidade de um 

operador humano naquele sistema. Aplicando esse conceito em uma residência torna-se 

o dia-a-dia mais cômodo, além de obter vantagens pela precisão de uma máquina que 

não poderia ser alcançada por um operador humano. Neste trabalho é apresentado uma 

solução para os problemas relacionados ao controle manual do registro, ou dos 

registros, de um chuveiro em um sistema de aquecimento centralizado. Esses problemas 

provêm das limitações no tempo de resposta do usuário.  Durante este trabalho é 

analisado alguns pontos relevantes da automação residencial, também chamada de 

domótica. Também são pesquisadas as soluções já encontradas para o problema.  Um 

protótipo é construído para o controle ser implementado e testado. São adquiridos os 

modelos teórico e prático do protótipo. Com esses modelos o controle é parametrizado. 

Para finalizar o controle é testado, analisados e são propostas alterações que trariam 

melhora no controle. 
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Abstract 

Home automation is an electrical engineering sector that works with the 

facilitation of everyday actions in a residence. Making an automated action is to use 

technology to reduce or even eliminate the need for a human operator on that system. 

Applying this concept in a residence the day-to-day life becomes more comfortable, and 

is possible to get advantages from the accuracy of a machine that cannot be achieved by 

a human operator. This paper presents a solution to the problems related to manual 

control of the valve, or valves of a shower in system with a centralized water heating. 

These problems stem from limitations on the user's response time. During this work, 

some relevant points of home automation, also called domotic, are analysed. In addition, 

the solutions already found to the problem are surveyed. A prototype is built for the 

control to be implemented and tested. The theoretical and practical models of the 

prototype are acquired. With these models, the control is parameterized. Finally, the 

control is tested, analysed and are proposed changes that would bring improvement on 

the control. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Motivação 

O número de casas com potencial para automação é muito grande hoje em dia, ou 

seja, muitas casas nas quais os moradores têm condições financeiras de instalar 

automação e que não possuem essa tecnologia. Em alguns países, como os Estados 

Unidos, a automação já é mais comum em residências, porém no Brasil nem tanto. De 

acordo com levantamentos realizados pela Associação Brasileira de Automação 

Residencial (AURESIDE), responsável por analisar e incentivar a domótica no Brasil, 

existiam pelo menos 1,8 milhões de casas com potencial para serem automatizadas no 

final de 2013, e nem 300 mil tinham automação instalada (Muratori, 2015). 

Com um mercado tão grande muitos empreendedores enxergam essa área como 

uma oportunidade. Existem multinacionais como BTicino®, Samsung® e 

Eurodomótica® que possuem linhas de automação residencial disponíveis no Brasil. 

Existem também algumas empresas nacionais que trabalham com importação de 

produtos da China e fazem a instalação. Empresas no Brasil dedicadas ao 

desenvolvimento de tecnologias na área de automação residencial são poucas. Um 

exemplo delas é a Domótica® que produz diversas soluções tecnológicas nesta área. 

Um dos desafios apontados pela AURESIDE para as empresas de domótica é a 

falta de integração dos equipamentos, pois são desenvolvidos por empresas diferentes e 

em plataformas diferentes. Outro grande empecilho para o crescimento são os preços 

muito elevados (Boechat, 2015), por isso a maioria dos projetos, até hoje, são feitos em 

casas de alto padrão. 

Com a difusão da automação residencial, as pessoas estão percebendo o quanto 

essa tecnologia pode deixar o dia-a-dia mais prático e confortável. Além disso a 

domótica também traz benefícios ambientais, pois com o melhor controle dos sistemas 
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da casa é possível otimizar a utilização de recursos como energia elétrica e água, dentro 

de uma residência. 

Pensando em economia de energia, muitas residências optam por métodos 

alternativas para aquecimento de água. Vários desses métodos utilizam o sistema de 

aquecimento central, no qual se tem o armazenamento de água a uma temperatura 

elevada. O ajuste da temperatura nos pontos localizados se dá com a mistura da água 

aquecida com água a temperatura ambiente. 

Nos chuveiros o controle é feito com o ajuste de dois registros ou uma válvula 

monocomando. Para estes casos o controle manual apresenta alguns problemas como a 

demora de ajuste e a variação de vazão durante o banho devida a variação da pressão na 

rede. Esses problemas diminuem o conforto do banho e podem até chegar a queimar o 

usuário, caso a temperatura se eleve além do suportável. Outro problema do controle 

manual é o gasto desnecessário de água, na espera pela temperatura desejada.  

Com um sistema automático de regulagem do chuveiro é possível evitar estes 

desconfortos e desperdícios. Um sistema automatizado deve levar mais rapidamente a 

temperatura da água ao ponto desejado, economizando água, diminuindo os riscos de 

queimaduras e aumentando a praticidade e precisão do ajuste. 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema capaz de regular a 

temperatura em um chuveiro que possua entrada de água fria e entrada de água quente.  

No desenvolvimento do projeto, consta a especificação dos sensores, atuadores e 

circuitos eletrônicos, para acionamento e ganhos de potência e para condicionamento de 

sinais.  

Também se tem o objetivo de fazer uma breve revisão sobre automação 

residencial – história e sua situação presente – e suas aplicações em controle de 

temperatura de chuveiro. 
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1.3. Estrutura do texto 

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: No Capítulo 2 é feita uma 

descrição sobre a automação residencial; No Capítulo 3 é feita uma descrição detalhada 

do protótipo construído, abordando os critérios de escolha de cada elemento e o 

funcionamento de cada parte; A modelagem completa da planta, bem como a amostra do 

modelo encontrado são apresentadas no Capítulo 4; No Capítulo 5 desenvolve-se o 

projeto de controle e descreve-se sua implementação e testes. Alguns comentários sobre 

o desempenho são feitos ainda neste capítulo; Por fim, no Capítulo 6 apresenta-se as 

conclusões do trabalho e sugere-se trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Reguladores de Chuveiro 

Este capítulo trata, inicialmente, sobre conceitos da automação residencial. 

Descreve alguns sistemas de aquecimento de água em uma residência. No final são 

apresentadas as soluções existentes para a regulação automática de chuveiros com 

entradas de água quente e fria. 

 

2.1. Automação Residencial  

Automação é a área da engenharia que busca estudar, projetar e construir 

sistemas ou máquinas capazes de efetuar, sem intervenção humana, uma série de 

operações contábeis, estatísticas ou industriais.  

A automação foi responsável pelo crescimento da indústria e avanço tecnológico 

nos processos produtivos. A própria revolução industrial só foi possível pela redução de 

mão de obra e melhoria da precisão dos processos. O uso da automação em ambiente 

residencial se deu em larga escala, em um período mais recente da história.  

A área da automação residencial, também chamada de domótica, do francês 

domotique (casa automática), pode ter várias aplicações em uma residência, como por 

exemplo: 

- Controle de luminosidade: É possível controlar aberturas de cortinas e o 

acionamento ou dimerização de luzes na casa para manter a luminosidade em um nível 

desejado. Esta aplicação pode ser muito útil para um home-theatre, pois se estabelece 

alguns cenários diferentes, por exemplo, para ver um filme ou uma partida de futebol. 

(Brito, Ferreira, Sampaio, & Canesin, 2012) implementam um sistema inteligente para 

controle de lâmpadas incandescentes. 

- Regulação de temperatura com aquecedor ou ar-condicionado: a temperatura 

pode ser controlada com acionamento de ar-condicionado, aquecedores e abertura e 
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fechamento de janelas. (Gabi, Almeida, & Frazão, 2012) implementa um protótipo para 

regulação de temperatura que pode ser aplicado em uma residência. 

- Segurança, com o uso de câmeras e alarmes: a integração de câmeras, sensores e 

alarmes na rede de automação torna mais fácil a ação em caso de invasão. (Marques, 

2012) demonstra bem como o sistema de domótica se alia com o sistema de segurança 

de uma residência em um artigo publicado na revista Home Theater®. 

- Detecção de incêndio: sensores infravermelhos, além de detectar movimento de 

pessoas, podem detectar áreas com possível incêndio. (Silva, 2004) mostra como fazer 

um sistema de detecção e combate a incêndio em residências. A automação integrada 

facilita esse combate, por tornar mais rápida a detecção e comunicação. 

- Distribuição de áudio: tendo diferentes locais com autofalantes na casa é 

possível setorizar o som, como música para a cozinha, ou quartos, ou som de televisão. 

Existe uma empresa espanhola chamada Domintell® que é especializada nesta solução 

(Domintell, 2015).  

Normalmente também tenta-se integrar os diferentes sistemas para um acesso e 

uma atuação mais fácil nos diferentes locais da residência. Com a integração dos 

elementos distribuídos na residência também é possível aplicar até mais de uma função 

para cada um deles. Um sensor infravermelho, por exemplo, pode ser usado para 

identificar incêndio ou passagem de pessoas, como foi descrito nas aplicações. 

Na Figura 2-1 são mostradas algumas aplicações da domótica em uma casa. É 

possível notar como a automação pode estar aplicada em praticamente todo ambiente 

doméstico. O sistema de iluminação (composto por lâmpadas e cortinas) o de 

temperatura (formado por janelas, ventiladores, ar-condicionado e aquecedores) o de 

segurança (que envolve trancas, câmeras e sensores de movimento e o hidráulico, 

formado pelo sistema hidráulico interno (torneiras, chuveiros e privadas) e o externo 

(irrigação de jardins).   
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Figura 2-1 - Aplicações da domótica (Inter Cine, 2015). 

2.2. Automação Residencial Hidráulica 

No setor hidráulico externo existe a automação da irrigação dos jardins e 

gramados. Com essa automação é possível programar quais horários se deseja que o 

sistema de irrigação atue, mantendo uma irrigação diária e uniforme por todo o 

gramado e atuando como desejado em jardins com diferentes plantas.  

No setor hidráulico interno é possível aplicar automação no controle da água 

gasta em cada parte da água. Com essa informação em tempo real é possível saber se 

uma área sem uso está consumindo água e intervir no vazamento. Também é possível 

aplicar a domótica no controle da temperatura da água, em banhos ou torneiras. 
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 No banho existem chuveiros e banheiras reguladas automaticamente, sendo 

possível até preparar o banho de banheira remotamente ou programar um horário para 

a banheira estar pronta para o banho.  

2.3. Chuveiros eletrônicos 

No caso do chuveiro elétrico uma resistência elétrica fornece calor para água fria. 

Normalmente existem apenas duas opções de aquecimento, como mostrado na Figura 

2-2. O ajuste da temperatura pode ser feito com o controle da vazão da água: quanto 

mais água escorre menor a temperatura. 

 

Figura 2-2 – Chuveiro Lorenzetti na esquerda (Lorenzetti, 2015) e esquema representando o controle da 
temperatura com duas posições. 

O controle eletrônico do chuveiro elétrico consiste então em regular a tensão 

aplicada a resistência, com isso têm-se a temperatura desejada no final. No mercado 

existe diversas marcas que fazer o chuveiro eletrônico com controle manual, como 

Lorenzetti, Corona, ThermoSystem (Germiniani & Ribas, 2013). Esses chuveiros 

eletrônicos comerciais não ajustam a temperatura de saída, mas sim a potência 

dissipada na resistência. Para ajustar a temperatura é necessário um controle em malha 

fechada, com um sensor de temperatura na saída do chuveiro. (Germiniani & Ribas, 

2013) fizeram um chuveiro com este controle, no qual o usuário ajusta a temperatura 

desejada em um display e um PIC faz o controle da potência no resistor. 

Num controle do chuveiro elétrico existe o problema do alto gasto de energia 

elétrica, que é muito reduzido com o uso de reservatórios de água quente aquecidos por 

energia solar, serpentina dentre outros. 
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2.4. Sistemas de Aquecimento de Água 

Os tipos de sistemas de aquecimento de água em uma residência podem ser 

classificados em dois grandes grupos, centralizados e localizado.  

Os sistemas com aquecimento localizado são os que possuem um aquecedor em 

cada ponto de consumo. O chuveiro elétrico e a gás são dois exemplos deste tipo de 

aquecimento. Na Figura 2-3 são mostrados dois aquecedores localizados. 

 

Figura 2-3 – Exemplos de aquecedores localizados. (a) – Aquecedor de passagem a gás (Campos, 2015)  
(b) – Chuveiro elétrico (Campos, 2015). 

Os sistemas com aquecimento centralizados são os que possuem um sistema de 

aquecimento para vários pontos de consumo. Neste sistema a regulação da temperatura 

em cada ponto de consumo se dá pela mistura com água na temperatura ambiente. 

Exemplos deste tipo de aquecimento são aquecedores solares, serpentinas, 

reservatórios com aquecimento a gás ou elétrico, dentre outros. Muitos dos sistemas 

deste tipo utilizam um reservatório de água quente, conhecido como boiler, o nome 

deste tipo de sistema é aquecedor de acumulação. Na Figura 2-4 são mostrados dois 

exemplos de componentes de um sistema de aquecimento central. 

Com o controle de sistemas com aquecimento central é possível a economia de 

energia elétrica porém existe um atraso na chegada da água quente e com isso um 

desperdício de água. 
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Figura 2-4 – Exemplos de aquecedores centralizados. (a) – dois tipos de boiler (Campos, 2015)                    
(b) – aquecedor solar a vácuo. (Metálica Construção Civil, 2015). 

2.5. Regulação de Temperatura de Chuveiro 

No caso de ter um sistema central de aquecimento de água, existem poucas 

soluções no mercado para um controle automático da temperatura no banho de 

chuveiro. O ajuste tem que ser da vazão proporcional entre a entrada das águas fria e 

quente. Portanto o controlador tem que atuar em uma ou duas válvulas, dependendo se 

é usado a válvula monocomando ou duas válvulas simples.  

Existe no mercado brasileiro uma empresa chamada iHouse, que oferece esses 

produtos, tanto para chuveiros como para banheiras. O produto para automatização de 

banheiras é chamado de Smarthydro. Este consiste em uma banheira que pode ser 

controlada por um display em sua lateral ou remotamente, por um controle específico 

ou até um smartphone. A automação de chuveiro é denominado Smartshower (ihouse, 

2015),  consiste em controlar as vazões das duas entradas de água simultaneamente, 

mantendo a temperatura e vazão constantes. Ele também possui uma saída de áudio 

para um microfone, que fica embutido no teto acima do chuveiro, responsável por avisar 

o usuário quando o chuveiro atinge a temperatura desejada. A Figura 2-5 mostra o 

diagrama de montagem do Smartshower. 
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Figura 2-5 – Montagem final do Smartshower (ihouse, 2015). 

Além deste produto comercial existem diversos estudos que propõem soluções 

para o controle da temperatura com sistemas de aquecimento central de água. (Pilatti, 

2012) em seu trabalho de estágio na empresa Thermosystem desenvolveu um 

controlador utilizando a lógica Fuzzy. O protótipo montado por ele pode ser visto na 

Figura 2-6. 

 

Figura 2-6 – Protótipo do trabalho (Pilatti, 2012). 

O projeto consistiu em controlar as duas vazões separadamente com servo 

motores. A vazão foi medida com um sensor de pressão e também foi colocado um 
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sensor de temperatura, para o controle ser feito em malha fechada. A lógica Fuzzy é 

implementada em um sistema microcontrolado. 

(Fiori & Thiele, 2008) também trabalharam com a lógica Fuzzy, tratada no 

trabalho por seu nome em português: lógica nebulosa. Eles não construíram um 

protótipo, porém simularam um virtual. A arquitetura deste protótipo é mostrada na 

Figura 2-7 

 

Figura 2-7 – Arquitetura geral do protótipo usado na simulação do projeto (Fiori & Thiele, 2008). 

Nessa simulação o resultado desejado foi alcançado, de acordo com o autor a 

temperatura estabilizou na desejada em 40 segundos.  

2.6. Considerações finais 

Neste capítulo foi revisado a domótica no geral a mais específica na área de 

interesse do projeto desenvolvido. Nos trabalhos apresentados são mostrados os 

diferentes sistemas de controle térmico de chuveiro projetados. No projeto 

desenvolvido neste trabalho existe uma combinação dos dois controles, possibilitando 

uma economia de água e de energia. 

Nos capítulos que se seguem são descritos e analisados os detalhes do projeto. 
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Capítulo 3 

Descrição do Protótipo 

Neste capítulo é descrito cada dispositivo do protótipo desenvolvido. Os 

dispositivos utilizados e as técnicas implementadas são detalhadas e analisadas.  

3.1. Sistema 

O sistema implementado neste trabalho visa controlar a temperatura da água de 

um banho de chuveiro a partir da manipulação da razão proporcional de vazão de água 

quente e fria. Para atuar na vazão foi usado uma válvula monocomando, acionada por 

um motor CC. Afim de implementar e testar o controle em um sistema deste tipo foi 

desenvolvido um protótipo que é mostrado na Figura 3-1.  

No protótipo do sistema foi usado uma torneira elétrica para simular a entrada de 

água quente. A temperatura de saída da água nesta torneira é controlada manualmente 

com o uso de um dimmer.  

O controle desta válvula é feito em malha fechada, realimentado pelo sensor de 

temperatura 2, o qual foi colocado no interior do cano que vai para o chuveiro. 

Foi desenvolvido um controle digital, programado em um microcontrolador 

PIC18. Na interface do microcontrolador o usuário poderá estabelecer a temperatura 

desejada e essa informação servirá como entrada de referência para o controlador. 
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Figura 3-1 – Modelo representando o protótipo do regulador de chuveiro. 

 

A entrada de água no topo no protótipo percorre dois caminhos: um que vai 

direto a válvula monocomando e outro que passa pela torneira elétrica e um sensor de 

temperatura. Esses caminhos constituem, respectivamente, a entrada de água fria e a 

entrada de água quente da válvula monocomando. Esta última simula, por exemplo, a 

saída de um reservatório de um sistema de aquecedor solar. 

Nos subitens seguintes são feitas as descrições de cada dispositivo e circuitos 

implementados neste projeto na seguinte ordem: Microcontrolador(PIC), Válvula 

Monocomando com Motor CC, Chuveiro Elétrico, Torneira Elétrica e Sensor de 
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Temperatura. Além disso são descritos os periféricos necessários para a comunicação 

destes dispositivos. 

3.2. Microcontrolador PIC 

Para fazer o controle e indicar os resultados é usado um microcontrolador 

PIC18F4550 da Microchip. O PIC recebe os sinais dos sensores e faz o controle de 

temperatura. As informações deste PIC são encontradas no Datasheet da Microchip para 

os microcontroladores PIC18F2455/2550/4455/4550 (Microchip, 2015). 

Na Figura 3-2 vemos uma representação do PIC18F4550 com 40 pinos com as 

indicações de cada pino. 35 destes pinos são de entrada e saída. Desses 35 todos podem 

ser usados como digital e 13 podem ser usados como analógico. Das saídas, 2 possuem a 

função Pulse With Modulation (PWM), elas são identificadas na figura como CCP1 e CCP2.  

 

Figura 3-2 – Indicação dos pinos do PIC18F4550 (Microchip®, 2009) 

Para conectar o PIC nos periféricos é utilizado um Kit (Torres & Martins, 2011), 

mostrado na Figura 3-3. O KIT possui algumas portas do PIC já conectadas com alguns 

periféricos, enquanto outras livres para usar nas aplicações que se desejar. São 

conectados no PIC: 3 LED, 4 chaves, 4 botões, 1 potênciômetro, 1 Buzzer, 1 LDR, 1 

display de 7 segmentos, 1 display LCD e 1 cristal oscilador de 20MHz. Neste projeto 

serão utilizados o display LCD, o potenciômetro e o cristal.  
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Figura 3-3 – KIT de periféricos para PIC utilizado no protótipo (Torres & Martins, 2011). 

O cristal externo é utilizado para regular a frequência de oscilação do 

microcontrolador em 20MHz, conectado como e mostrado na Figura 3-4.  

 

 

Figura 3-4 – Ligação do cristal externo no PIC. (Microchip®, 2009) 

O display LCD é utilizado para visualizar as temperaturas medidas e desejada.  

O potenciômetro é utilizado para estabelecer a temperatura desejada. 

O PIC é programado em linguagem C. Na programação são utilizadas alguns 

periféricos do PIC como Timer, interrupções e PWM. A biblioteca usada para o display de 

LCD foi desenvolvida para o KIT. 

Para utilizar o Timer é necessário parametrizar o número de ciclos de clock para 

interrupção. Este número foi escolhido de modo que a interrupção acontecesse a cada 

10ms. A cada interrupção é somado 1 na variável cs (centisegundos) e são criadas as 

variáveis s (segundos) e m (minutos) a partir da variável cs. 

O PWM é parametrizado através do ciclo de operação. Escolhendo a variável que 

determina o período do PWM (PR2), a variável de ciclo de operação pode variar de 0 até 
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PR2. Neste projeto foi escolhido 250 para PR2, de modo que a variável do ciclo de 

operação varia de 0 a 250.  

3.3. Válvula Monocomando e Motor CC 

Para controlar a proporção de vazão das águas fria e quente, é utilizada a base de 

uma válvula monocomando para chuveiros, da marca Meber®, que pode ser vista na 

Figura 3-5. 

 

Figura 3-5 – Base de válvula monocomando da marca Meber®. 

Esta válvula tem duas funções originalmente, ON/OFF e proporção entre águas 

fria e quente. Para este experimento a válvula é colocada fixa na posição ON, ou seja, ela 

não impede a passagem de água, apenas regula entre as entradas de agua fria e quente. 

Para isso é utilizada a Peça de Madeira 1 (Figura 3-6), serrada no formato que possibilite 

a variação da proporção das vazões quente e fria sem fechar a válvula.  

O acionamento da válvula é feito por um Motor CC. Foi adaptado um motor de 

limpador traseiro de um veículo. Este motor possui um sistema de engrenagens 

semfim/coroa, que possibilitam altas relações de transmissão exercendo um alto 

conjugado na saída (Avila, 2014). A coroa é parafusada na Peça de Madeira 2, mostrada 

na Figura 3-6. Então parafusando a Peça de Madeira 1 a Peça de Madeira 2 o motor está 

acoplado à válvula. As peças usadas nessa acoplagem estão representadas na Figura 3-6. 
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Figura 3-6 – Peças usadas para acoplar o motor a válvula. 

Na Figura 3-7 são mostradas fotos das peças usadas para acoplar o motor na 

válvula.  

 

Figura 3-7 – Foto das peças de acoplagem do motor na válvula. 

 

 

3.4. . Circuito de acionamento e proteção 

Para acionar o motor é usado uma Ponte H. Este circuito, mostrado na Figura 3-8, 

é usado para acionar o motor nos sentidos horário e anti-horário com duas entradas 

digitais.  
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Figura 3-8 – Circuito de Acionamento do Motor CC, Ponte H. 

As resistências são calculadas para fornecer corrente na base suficiente para 

acionar o motor, aproximadamente 1A. 

O controle de velocidade do motor se dá por um sinal PWM, para ter um ajuste 

fino do ângulo da válvula portanto é necessário um circuito lógico para combinar o PWM 

com o sentido do giro. Neste circuito lógico também são feitas duas proteções, uma para 

não ser possível acionar os dois sentidos simultaneamente, o que causaria um curto 

circuito na Ponte H e outra para o motor não girar mais que o limite mecânico da 

válvula.  

O sistema de proteção contra um giro excessivo foi feito eletronicamente, 

colocando um conector nas duas extremidades máximas que a válvula pode girar. Com 

isso quando o circuito é fechado o motor para instantaneamente. O diagrama explicando 

como a conexão foi feita no protótipo está na Figura 3-9. 
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Figura 3-9 – Conexão de proteção da rotação além do limite da válvula. 

O circuito lógico desenvolvido para aplicar o PWM, o sentido do giro e as 

proteções do limite mecânico da válvula foi desenvolvida a partir da Tabela 3-1, que 

descreve a lógica que deve ser aplicada para ter o motor devidamente acionado e 

protegido.  

 

Entradas Saídas 

PSH PSA Sentido PWM GSH GSA 

0 X X X 0 X 

X 0 X X X 0 

X X X 0 0 0 

1 X 1 1 1 0 

X 1 0 1 0 1 

Tabela 3-1 – Parâmetros do circuito lógico de acionamento e proteção do motor. 

O circuito com portas lógicas pode ser visto na Figura 3-10 e as descrições das 

variáveis utilizadas nesta lógica estão na Tabela 3-2. 
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Figura 3-10 – Circuito lógico de acionamento e proteção do motor. 

PSH Proteção contra rotação excessiva no sentido horário Entrada 

Sentido Define o sentido em que a válvula vai girar Entrada 

PWM Define a velocidade que o motor vai girar Entrada 

PSA Proteção contra rotação excessiva no sentido anti-horário Entrada 

GSH Alimenta a Ponte H para girar o motor no sentido horário Saída 

GSA Alimenta a Ponte H para girar o motor no sentido anti-horário Saída 

Tabela 3-2 – Descrição das entradas e saídas do circuito lógico de acionamento e proteção do motor. 

3.5. Chuveiro Elétrico 

Em residências com sistema de aquecimento central a água armazenadas nos 

canos que comunicam o reservatório de água quente ao ponto de consumo não ficam 

aquecidas. Portanto é necessário esperar toda esta água escoar para se ter a água 

aquecida no ponto de consumo. Essa água nos canos é desperdiçada toda vez que o 

usuário prepara um banho. Para não haver este desperdício foi instalado, na saída da 

válvula monocomando, um chuveiro elétrico. Este chuveiro é acionado enquanto a 

temperatura da água na sua entrada não atinge a desejada, portanto ele aquece esta 

água armazenada nos canos, evitando o desperdício. 



 
 

30 
 

 O chuveiro utilizado no protótipo foi da marca Lorenzetti®, de 5400 Watts. O 

circuito de potência referente ao controle do chuveiro encontra-se na parte de trás da 

montagem. Ele consiste em um optoacoplador (MOC3020), que aciona um triac (BTA26). 

Esse optoacoplador é alimentado por pulsos gerados pelo microcontrolador, um sinal 

PWM com frequência de 6Hz.  

O acionamento do triac se dá por ângulo de disparo, para isso é necessário que o 

acionamento esteja em fase com a rede. Neste caso o acionamento foi feito escolhendo 

uma frequência de tal forma que em cada ciclo do PWM se abrangesse vários ciclos na 

tensão da rede. Escolhendo 6Hz, sabendo que a tensão da rede elétrica possui uma 

frequência de, aproximadamente, 60 Hz, têm-se 10 ciclos da rede em cada ciclo do PWM. 

Nas Figuras 3-11 e 3-12 são mostradas simulações da aplicação do PWM com 68% e 

20% de ciclo de operação. 

 

Figura 3-11 – Aplicação do PWM com 68% de ciclo de operação. 

 

Figura 3-12 – Aplicação do PWM com 20% de ciclo de operação. 
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Assim variando a largura de pulso varia-se a potência dissipada na resistência do 

chuveiro. A montagem do circuito foi baseada no “datasheet” do MOC3020 e adaptado 

para cargas puramente resistivas. Ele está representado na Figura 3-13. 

 

Figura 3-13 – Circuito de acionamento do chuveiro elétrico. 

3.6. Torneira Elétrica 

Para simular a entrada de água quente foi utilizada uma torneira elétrica de 4800 

Watts e 110 V. O controle da temperatura da água da torneira será feito manualmente, 

utilizando um circuito dimmer com um triac (BTA41) mostrado na Figura 3-14. 

 

Figura 3-14 – Circuito de acionamento da torneira elétrica. 

Neste circuito uma variação no potenciômetro P1 altera o tempo de 

carregamento do capacitor C1. Esse tempo de carregamento determina o ângulo de 

disparo do Diac. Com isso o Triac é controlado como mostra a Figura 3-15. 



 
 

32 
 

 

Figura 3-15 – Acionamento com Triac (Philips, 2015). 

As variações na temperatura da água quente serão tidas como perturbações, 

devendo ser compensadas pelo controlador. 

3.7. Sensor de temperatura 

Para medir a temperatura é usado o sensor LM35. Esse sensor possui algumas 

vantagens para a aplicação necessária neste sistema, sendo elas (National Semicondutor, 

2000): 

 Precisão: ele possui uma precisão de ±0,25°C para a faixa de 

aplicação deste sistema. 

 Linearidade: a saída deste sensor é de 10mV para cada °C. 

Na Figura 3-16 é mostrado um sensor LM35. 
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Figura 3-16 – Sensor de temperatura LM35 com esquemático (National Semicondutor, 2000). 

Afim de garantir um tempo de resposta suficientemente rápido o sensor de 

temperatura foi instalado diretamente dentro do cano de PVC e envolto por um 

encapsulamento metálico, que foi preenchido com pasta térmica. A instalação do sensor 

próximo à saída da válvula garante um equipamento compacto e de fácil instalação em 

um banheiro convencional. A foto do encapsulamento metálico no qual foi instalado o 

LM35 é mostrado na Figura 3-17. 

 

Figura 3-17 – Encapsulamento metálico para instalação do LM35. 

3.8. Montagem completa 

 O protótipo projetado e montado pode ser testado em um tanque com entrada e 

saída de água e fonte C.A. 120V. Além da ponte hidráulica, todos os circuitos eletrônicos 

são fixados na estrutura. Por questões de segurança os circuitos de potência foram 

instalados na parte de traz da estrutura. O protótipo instalado é mostrado na Figura 

3-18. 
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Figura 3-18 – Foto do protótipo instalado. 

3.9. Considerações Finais 

Todos os dispositivos e circuitos foram testados individualmente e considerados 

adequados para o protótipo. Depois foram implementadas rotinas de teste no PIC para 

testar os dispositivos e circuitos em conjunto, também foram obtidos resultados 

satisfatórios. 
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Capítulo 4 

Modelagem 

O protótipo possui dois controles distintos, o da válvula monocomando e o do 

chuveiro elétrico. Neste capítulo são apresentados os modelos físicos dos dois sistemas e 

analisadas as respostas dinâmicas para auxiliar ao projeto de controle. 

4.1. Modelagem teórica do sistema válvula monocomando e motor 
CC 

A válvula monocomando é acionada por um motor de corrente contínua, então 

para a modelagem foram postos em evidência os blocos que representam a função de 

transferência do motor e da válvula. Na Figura 4-1 vemos os blocos separados de cada 

subsistema. 

 

Figura 4-1 - Diagrama de blocos da modelagem da válvula monocomando acionada por um motor CC. 

Na Figura 4-1 o motor CC converte a tensão de entrada (V) em uma velocidade 

angular (ω) e após integrar (Bloco 1/S) em posição angular (θ). No Bloco Misturador 

Térmico a posição angular controla a mistura das águas com temperaturas fria (Tf) e 

quente (Tq), resultando na temperatura de saída (Ts). A Tabela 4-1 mostra as variáveis 

tratadas no diagrama da Figura 4-1. 

Motor CC 
1

𝑠
 

Misturador 

Térmico 

Tf Tq 

V 

 

ω 

 

θ Ts 

Válvula Monocomando 
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V Tensão nos terminais do motor CC 

ω Velocidade angular na saída do motor 

θ Ângulo de acionamento da válvula 

Tf Temperatura da água na entrada fria 

Tq Temperatura da água na entrada quente 

Ts Temperatura de saída do sistema 

Tabela 4-1 – Parâmetros gerais da modelagem da válvula monocomando. 

A primeira parte da modelagem consiste em encontrar a função de transferência 

do motor CC que relaciona a velocidade angular com a tensão nos terminais. O modelo 

eletromecânico do motor CC é ilustrado na Figura 4-2. 

 

Figura 4-2 - Circuito de modelagem do motor CC (João Carlos Basílio, 2001). 

J Momento de inércia do motor [kg.m²] 

f Coeficiente de atrito viscoso do motor [N.m.s] 

Ra Resistência elétrica [Ohm] 

La Indutância Elétrica [H] 

Va(t) Tensão nos terminais do motor [V] 

ia(t) Corrente de armadura [A] 

e(t) Força contra-eletromotriz [N] 

ω(t) Velocidade angular do motor [rad/s] 

Tabela 4-2 – Parâmetros do motor CC da Figura 4-2. 

As equações elétricas e mecânicas são dadas por: 

                                        𝑣𝑎(𝑡) = 𝑅𝑎 ∙ 𝑖𝑎(𝑡) + 𝐿𝑎 ∙
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
+ 𝑒(𝑡)                                           (4.1) 

                                            𝑡𝑚 − 𝑡𝑑(𝑡) − 𝑓 ∙ 𝜔(𝑡) = 𝐽
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
                                                (4.2) 
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Para se relacionar a parte elétrica e mecânica do motor são usadas as seguintes 

equações: 

                                                         𝑒(𝑡) = 𝐾𝑔 ∙ 𝜔(𝑡)                                                            (4.3) 

                                                        𝑡𝑚(𝑡) = 𝐾𝑚 ∙ 𝑖𝑎(𝑡)                                                         (4.4) 

Que possuem também os parâmetros: constantes de força contra-

eletromotriz(Kg) e a constante de torque(Km). Os demais parâmetros são descritos na 

Tabela 4-2. Com as equações descritas é possível se obter um modelo em equação de 

estado: 

                              [

𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡

] = [
−

𝑅𝑎

𝐿𝑎
−

𝐾𝑔

𝐿𝑎

𝐾𝑚

𝐽
−

𝑓

𝐽

] ∙ [
𝑖𝑎(𝑡)

𝜔(𝑡)
] + [

1

𝐿𝑎

0
] ∙ 𝑣𝑎(𝑡)                                   (4.5) 

Ou na seguinte função de transferência do motor (Gm): 

                                      𝐺𝑚(𝑠) =
𝜔(𝑠)

𝑉𝑎(𝑠)
=

𝐾𝑚

(𝐿𝑎∙𝑠+𝑅𝑎)∙(𝐽∙𝑠+𝑓)+𝐾𝑚∙𝐾𝑔
                                      (4.6) 

É possível rearranjar para se colocar essa equação no formato: 

                                        𝐺𝑚(𝑠) =
𝜔(𝑠)

𝑉𝑎(𝑠)
=

𝐾

𝛼∙𝑠2+𝛽∙𝑠+1
                                                          (4.7) 

em que:  

                                                           𝐾 =
𝐾𝑚

𝑅𝑎∙𝑓+𝐾𝑚∙𝐾𝑔
                                                             (4.8) 

                                                          𝛼 =
𝐿𝑎∙𝐽

𝑅𝑎∙𝑓+𝐾𝑚∙𝐾𝑔
                                                              (4.9) 

                                                          𝛽 =
𝑅𝑎∙𝐽+𝐿𝑎∙𝑓

𝑅𝑎∙𝑓+𝐾𝑚∙𝐾𝑔
                                                            (4.10) 

Quando a indutância de armadura é muito baixa a constante elétrica de tempo 

pode ser desprezada frente a constante mecânica, chegando em uma função de primeira 

ordem: 

                                                   𝐺𝑚(𝑠) =
𝜔(𝑠)

𝑉𝑎(𝑠)
=

𝐾

𝜏∙𝑠+1
                                                      (4.11) 

em que: 

                                                          𝜏 =
𝑅𝑎∙𝐽

𝑅𝑎∙𝑓+𝐾𝑚∙𝐾𝑔
                                                            (4.12) 

 

Como a válvula responde à posição angular θ é necessário integrar a velocidade 

angular ω.  
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A posição angular altera a abertura da válvula (α), que varia de 0% a 100%, onde 

0% é totalmente fria e 100% é totalmente quente. Para relacionar o ângulo com a 

abertura é preciso dividi-lo pelo ângulo máximo (𝜃𝑚), ou seja: 

                                                              
𝜃

 𝜃𝑚
= 𝛼 =

𝑄𝑓

𝑄𝑠
                                                          (4.13) 

Em que Qs a vazão total na saída da válvula e Qf a temperatura da entrada fria.  

Para relacionar a temperatura final e a relação da vazão fria com a vazão total foi 

utilizado o princípio da termodinâmica que diz que quando dois corpos, com diferentes 

temperaturas, entram em contato e não há mudança de estado, a temperatura final pode 

ser encontrada na seguinte equação (Moran & Shapiro, 2014): 

                               𝑚𝑞 ∙ 𝑐𝑞 ∙ (𝑇𝑞 − 𝑇𝑠) = 𝑚𝑓 ∙ 𝑐𝑓 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓)                                         (4.14) 

Sendo mq a massa do corpo quente, mf a massa do corpo frio, Tq a temperatura do 

corpo quente, Tf a temperatura do corpo frio, Ts a temperatura de saída e cf e cq os calores 

específicos dos corpos, que no caso é igual. 

Na válvula acontece um escoamento de duas massas diferentes de água. Com isso 

têm-se duas vazões mássicas de água a duas temperaturas diferentes (Qq e Qf). A vazão 

mássica pode ser definida como a derivada da massa em função tempo, portanto: 

                                                     𝑄 =
𝑑𝑚

𝑑𝑡
                                                                               (4.15) 

Então para se chegar na função de transferência da válvula é necessário derivar 

os termos da Equação (4.14): 

                      𝑄𝑞(𝑇𝑞 − 𝑇𝑠) − 𝑚𝑞
𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑡
= 𝑄𝑓(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) + 𝑚𝑓

𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑡
                                     (4.16) 

É possível observar que surgem termos dinâmicos que dependem das massas de 

água fria e quente. Essa massa é a contida entre o momento da mistura até o sensor de 

temperatura, como este sensor foi posicionado muito próximo da válvula essa dinâmica 

pode ser desconsiderada. Outros fatores que podem influenciar nesta dinâmica é se o 

escoamento for laminar ou turbulento, porém com o sensor instalado no interior do 

cano com o encapsulamento metálico este fator também pode ser desprezado.  

Por ser uma válvula monocomando a vazão total na saída (Qs) não depende da 

posição angular (θ), então para essa modelagem será considerada constante. 

                                                          𝑄𝑠 = 𝑄𝑞 + 𝑄𝑓                                                            (4.17) 

Aplicando a Equação (4.17) na Equação (4.16), e desprezando a dinâmica têm-se: 

                                                           
𝑄𝑓

𝑄𝑠
=

𝑇𝑞−𝑇𝑠

𝑇𝑞−𝑇𝑓
                                                                 (4.18) 
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A Equação (4.19) mostra que a temperatura de saída varia entre Tf e Tq 

linearmente com proporção de vazão α. A função estática do misturador é: 

                                                 𝑇𝑠 = (𝑇𝑞 − 𝑇𝑓)
𝜃

𝜃𝑚
 + 𝑇𝑓                                                     (4.19) 

Como foi mostrado na modelagem do sistema contendo o motor CC e a válvula 

monocomando a dinâmica é rápida, porém existe a dinâmica do sensor de temperatura. 

O LM35 possui dois tipos de encapsulamento, o T0-46 e o T0-92. O utilizado neste 

projeto é o T0-92. Como é possível verificar na Figura 4-3 o tempo de resposta do sensor 

é superior a 8s, que para essa modelagem será a dinâmica mais significativa.  

 

Figura 4-3 – Tempo de resposta do sensor de temperatura (National Semicondutor, 2000). 

4.2. Identificação do sistema válvula monocomando e motor CC  

Para se estimar os parâmetros do modelo é aplicada uma entrada no motor de 

modo a se obter a curva característica do sistema válvula-motor. Essa entrada foi 

projetada para girar a válvula um pouco e aguardar o tempo de estabilização, e assim 

conseguir uma curva de resposta no tempo. 

Para isso são aplicados no motor degraus de tensão, com largura de 0,13s a cada 

4,6s, de modo que a válvula gire de um extremo ao outro. Foram realizados 6 ensaios 

diferentes, variando o sentido do giro e o ciclo de operação. A taxa de amostragem foi de 

0,01s. Os resultados estão nas Figuras 4-4 a 4-6. 
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Figura 4-4 – Resposta do sistema com o Ciclo de Operação em 80% e giro no sentido Anti-Horário(direita) 
e no sentido Horário(esquerda). 

 

 

Figura 4-5 - Resposta do sistema com o Ciclo de Operação em 84% e giro no sentido Anti-Horário(direita) 
e no sentido Horário(esquerda). 
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Figura 4-6 - Resposta do sistema com o Ciclo de Operação em 92% e giro no sentido Anti-Horário(direita) 
e no sentido Horário(esquerda). 

Todos os experimentos foram realizados no mesmo dia, podendo ser 

consideradas mesmas condições.  

Ao analisar os gráficos podemos reparar que existe o perfil de uma histerese, ou 

seja, a função de rotação no sentido horário é diferente da função no sentido anti-

horário. 

Outra análise que também pode ser feita pelos gráficos obtidos é que o sistema 

não é linear. Alguns fatores que podem gerar esta característica são construtivos. A 

acoplagem do motor à válvula não possui um encaixe muito justo, o que gera uma zona 

morta na entrada, ou seja, ao se começar a girar o motor para um sentido ele não começa 

instantaneamente a girar a válvula. Outro fator construtivo que influencia essa não 

linearidade é o fato do eixo do motor não estar precisamente alinhado com o eixo de giro 

da válvula. Com isso as peças de acoplagem geram atrito mecânico diferente em cada 

posição da válvula. 

Tipo de 

Variável 

DC Duty Cicle: Ciclo de operação do sinal PWM aplicado no motor 

Temp Temperatura de saída: medida na saída na válvula monocomando 

Valor do 

Ciclo de 

Operação 

80% Este valor é o usado na variável dentro do PIC, para se chegar ao 

ciclo de operação em % basta dividir por 250 e multiplicar por 

100. Nos gráficos os valores já estão em porcentagem. 

84% 

92% 

Sentido de AH Giro no sentido Anti-Horário 
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Giro da 

Válvula 

H Giro no sentido Horário 

Tabela 4-3 – Explicação da nomeação das variáveis trabalhadas no Matlab®. 

Para modelar essa não linearidade do sistema foi aplicado a representação de 

Hammerstein-Wiener.  

No modelo de Hammerstein as não-linearidades da entrada do sistema(u(s)) são 

compensadas em um bloco estático (f) gerando um sinal intermediário (v(s)). Então a 

dinâmica do sistema pode ser representada por um bloco linear dinâmico G(s), cuja 

saída é y(s) (Coelho, 2002). Este modelo está representado na Figura 4-7. 

 

Figura 4-7 – Diagrama de blocos no modelo de Hammerstein. 

O modelo de Wiener posiciona o bloco estático não-linear (h) na saída do sistema. 

O bloco linear dinâmico G(s) é então trabalhado na entrada do sistema (Coelho, 2002), 

como mostra a Figura 4-8. 

 

Figura 4-8 – Diagrama de blocos do modelo de Wiener. 

Para aplicar este modelo foi utilizada uma ferramenta do Matlab® chamada 

System Identification Tool. Nesta ferramenta é possível modelar um sistema a partir de 

dados obtidos em experimentos.  

Na tela principal desta ferramenta deve-se selecionar o método para se obter os 

dados, neste caso foi selecionado o método Time domain data, onde são importados os 

dados de entrada (no caso os degraus de tensão) e os dados de saída (no caso a 

temperatura de saída) e são definidos o tempo inicial e o período de amostragem. Este 

procedimento está mostrado na Figura 4-9. 

f G(s) 

v(s) u(s) y(s) 

G(s) h 

v(s) u(s) y(s) 
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Figura 4-9 – Janela inicial da ferramenta System Identification ToolBox. 

Na ferramenta de identificação foi selecionado a representação do modelo não 

linear de Hammerstein e Wiener, como é mostrado na Figura 4-10. 

 

Figura 4-10 – Escolha do método de estimação do modelo não linear. 

Como já foi dito, um dos fatores que influenciam a não linearidade do sistema é a 

zona morta gerada por uma folga no encaixe do motor com a válvula. Portanto no bloco 

de entrada foi escolhido para se compensar este fator, selecionando o método Dead 

Zone, como se observa na Figura 4-10. No bloco de saída foi escolhido o método de 

linearização por partes (Piecewise Linear), que gera uma função não linear a partir de n 

funções lineares. Nesta estimação é escolhido n = 10. 
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Figura 4-11 - Gráfico do modelo de Hammerstein-Wiener sobreposto ao original. 

Apesar de a aproximação indicada no gráfico ter sido 98,32%, ao analisar os 

blocos individualmente foi identificado uma discrepância significativa no tempo de 

resposta do modelo encontrado para o observado durante o experimento. Um possível 

fator para este modelo ter tido esse erro é o fato de ele não considerar uma integral da 

entrada, como foi mostrado na modelagem teórica, o ângulo é a integral da velocidade 

de rotação do motor. Para resolver este erro a variável de entrada foi integrada 

utilizando a função cumtrapz() do Matlab. O gráfico que mostra essa integração está na 

Figura 4-12. 

 

Figura 4-12 – Integralização da Entrada para o Modele Hammerstein-Wiener. 
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Com a nova entrada do modelo foi gerada uma nova simulação, o gráfico da saída 

do modelo está na Figura 4-13. A porcentagem de acerto deste modelo foi de 95,67%. 

 

Figura 4-13 – Gráfico do modelo de Hammerstein-Wiener com entrada integralizada. 

 

Figura 4-14 – Diagrama de blocos do modelo escolhido, com os gráficos de cada parte. 

 

No gráfico f da Figura 4-14 observa-se a função de zona morta, a diferença desta 

para uma função linear é que o início dela é deslocado, de modo que existe um tempo no 

qual a entrada ainda não está atuando no sistema em si. O bloco G(s) possui uma função 

dinâmica linear simples. No bloco h a função de é parecida com a função original, pois 

modela outras não-linearidades de abertura e fechamento da válvula, como o atrito 

gerado pelo não alinhamento dos eixos do motor e da válvula.  

Para poder ser implementado o controle, os blocos f e h são aproximadas por 

funções que sejam possíveis de serem invertidas. Então a dinâmica do controle é 

implementada a partir do bloco G(s). 

f G(s) h 

v1(s) u(s) y(s) v2(s) 
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No bloco h é percebido uma saturação na temperatura mínima, porém não se 

observa a saturação na temperatura máxima. Como já é sabido pela modelagem teórica 

que existe uma saturação máxima (a temperatura da água quente), este bloco foi 

modelado por uma função polinomial de primeira ordem e um bloco de saturação. A 

função polinomial encontrada é: 

                                              ℎ(𝑣2) = 0,0035 ∙ 𝑣2 + 28,34                                            (4.20) 

A função f é descrita por: 

                                         𝑓(𝑢) = {

𝑢 − 345,5 𝑝/  𝑢 < 345,5
0 𝑝/  345,5 ≤ 𝑢 ≤ 503
𝑢 − 503 𝑝/  𝑢 > 503

                                         (4.21) 

 

Figura 4-15 – Função do Bloco f. 

A função dinâmica pode ser aproximada por uma função de primeira ordem. 

Estudando o gráfico fornecido pelo modelo de Hammerstein-Wiener com a ferramenta 

System Identification Tool, foi encontrada a seguinte função de transferência: 

                                                           𝐺(𝑠) =
48,51𝑠+8,37

10,42𝑠+1
                                                    (4.22) 

O gráfico sobrepondo a resposta a um degrau da função fornecida pelo modelo de 

Hammerstein Wiener e do aproximado está na Figura 4-16. É possível observar que a 

oscilação de alta frequência do bloco dinâmico do modelo de Hammerstein-Wiener não 

é considerada. 
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Figura 4-16 – Gráfico da resposta a um degrau da função dinâmica linear g(t). 

Com essas três funções o controle a ser projetado terá de compensar a dinâmica 

apenas de G(s), o que o torna mais simples de ser parametrizado. A inversão das funções 

f e h são tratadas do Capítulo 5. 

4.3. Modelagem do Chuveiro Elétrico 

O chuveiro elétrico será controlado em malha aberta, ou seja, não se tem 

informação de como a saída está variando. Com isso a entrada do controlador irá variar 

apenas com a temperatura de entrada (saída da válvula) e com a temperatura de 

referência.  

Para a modelagem é considerado primeiramente a modelagem de um recipiente 

com um líquido escoando por ele e uma fonte de calor, no caso a resistência elétrica, 

responsável pela elevação da temperatura na saída, que pode ser vista na Figura 4-17. 

Em um recipiente como esse é necessário então relacionar a taxa de entrada de calor (H) 

com a temperatura de saída (Ts) e a tensão aplicada no resistor (V) com a taxa de calor 

que ela fornece (P). 
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Figura 4-17 - Diagrama de blocos da modelagem de um recipiente  (Ogata, 2010). 

Para essa simulação serão adotados os parâmetros da Tabela 4-4. Os que se 

referem ao recipiente foram obtidos coletando os dados do chuveiro do protótipo, os da 

água foram adotados de (Ogata, 2010) e a vazão do chuveiro foi considerada uma vazão 

média, retirada do site da fabricante (Lorenzetti, 2015): 

Símbolo Parâmetro Valor 

Re Resistência Elétrica do Chuveiro 15,1 Ω 

Rt Resistência Equivalente para Modelagem 0,0133 

Ct Capacitância Equivalente para Modelagem 200 

G Vazão do Chuveiro 75 g/s 

c Calor específico do líquido 1 cal/(g*°C) 

M Massa de água dentro do chuveiro 200 g 

Te Temperatura do líquido na entrada do chuveiro 20°C 

Tabela 4-4 – Parâmetros para modelagem do chuveiro elétrico. 

 

Como a potência elétrica é dada por: 

                                                                       𝑃 =
𝑉2

𝑅
                                                              (4.23) 

A relação não é linear. Portanto, para fazer o controle linear será necessário fazer 

a linearização para o ponto de operação.  

-  
+ 

Rt 
H 1 

Rt · Ct · S 
+ 

Ts 

Te 
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Uma variação na taxa de entrada de calor (hi), que causará uma variação na taxa 

de saída de calor (ho) (Ogata, 2010). Sendo ∆T a diferença de temperatura da entrada 

para a saída: 

                                                                 ∆𝑇 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑠                                                      (4.24) 

A equação de balanço de calor para este sistema pode ser dada por: 

                                                  Ct ∙ d∆T = (h𝑖 − h𝑜 )dt                                                   (4.25) 

                                                         Ct ∙
d∆T

dt
= h𝑖 − h𝑜                                                        (4.26) 

Então o aquecimento da água é modelado como um circuito elétrico, tendo 

resistência e capacitância. A resistência pode ser encontrada por meio da equação: 

                                                                Rt =
∆T 

ho
=

1

(G∙c)
                                                      (4.27) 

A capacitância é dada pela equação: 

                                                                     Ct = m ∙ c                                                          (4.28) 

A equação (3) pode ser reescrita então como (Ogata, 2010): 

                                                     R ∙ Ct ∙
d∆T

dt
 + ∆T = R ∙ hi                                             (4.29) 

Com as duas modelagens tem-se a relação entre a tensão nos terminais da 

resistência e a temperatura de saída do chuveiro elétrico, como se vê na Figura 4-18. 

 

Figura 4-18 – Diagrama de blocos do modelo do chuveiro elétrico. 

Para linearizar a função do bloco da resistência elétrica foi utilizado o método dos 

mínimos quadrados. Como se deseja uma função linear (y = ax), foi calculado o a através 

da relação entre a média da tensão pela média da temperatura. Também foi considerado 

a linearização em regime permanente, portanto s = 0. Assim dada a equação estática: 

-  
+ 

Rt 
H 1 

Rt · Ct · s 
+ 

Ts 

Te 

 

V² 

Re 

V 
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                                                𝑇𝑠 =
𝑅𝑡

4,186∗𝑅𝑒
∗ 𝑉2 + 𝑇𝑒                                                      (4.30) 

É possível assim chegar em uma equação que relaciona a diferença de 

temperatura entre a entrada e saída (∆T) com a tensão: 

                                                           ∆𝑇 = 𝑇𝑠 − 𝑇𝑒                                                            (4.31) 

                                                       ∆𝑇 =
𝑅𝑡

4,186∗𝑅𝑒
∗ 𝑉2                                                        (4.32) 

Para linearizar foi estabelecido o ponto de operação em 20°C, pois é 

aproximadamente a temperatura máxima na qual ele irá atuar para compensar o atraso 

do controlador da válvula monocomando. Preferiu-se trabalhar com o ponto de 

operação na temperatura máxima por segurança, pois caso contrário a água poderia ser 

aquecida excessivamente, colocando em risco o usuário. Com isso a equação linearizada, 

já considerando os parâmetros da Tabela 4-4, fica: 

                                                           ∆𝑇 = 0,0870 ∙ 𝑉                                                      (4.33) 

Sobrepondo o gráfico da função linearizada e não linearizada chega-se na Figura 

4-19. 

 

Figura 4-19 – Gráfico de linearização da FT do chuveiro. 

Esse modelo será considerado para fazer o controle do chuveiro elétrico.   
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Capítulo 5 

Sistema de Controle 

Neste Capítulo é implementado o controle do regulador de temperatura. 

Primeiramente é feito uma breve explicação sobre conceitos básicos de controle 

proporcional, integral e derivativo (PID). Depois será descrito como o controle foi 

implementado e apresentado os resultados práticos do protótipo.  

5.1. Métodos de Controle 

O controle em um sistema pode ser feito de duas formas, malha fechada ou malha 

aberta. A diferença quando se vai escolher o tipo de controle é se o sistema possui 

conhecimento sobre a variável de saída, pois se tiver é possível realimentar o controle, 

fechando a malha.  

No caso do controle em malha aberta trabalha-se com uma variável de referência 

na entrada do controlador e, sabendo a resposta da saída com uma modelagem do 

sistema, o controlador manipula a entrada do sistema para obter a saída desejada. A 

referência para o controlador pode ser, por exemplo, a diferença entre a variável de 

entrada(Ve) e a variável de saída desejada(Vsd). O diagrama deste método é mostrado 

na Figura 5-1. 

 

Figura 5-1 – Diagrama de controle em malha aberta. 

O controle em malha fechada é desenvolvido para minimizar a diferença entre 

referência e saída. Um exemplo deste método está na Figura 5-2. 

 Vref 

   Ve 
  C(s)   G(s) + 

- 
Vs U E 
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Figura 5-2 – Diagrama de controle em malha fechada. 

O controlador PID é a junção de três controladores: proporcional, integral e 

derivativo. O objetivo deste controlador é fazer a variável de saída do sistema igual a 

variável de referência, no exemplo da Figura 5-2 Vs e Vref, respectivamente. Para 

entender como fazer isso é preciso analisar a FT do sistema de malha fechada: 

                                                        𝐹𝑇 =
𝑉𝑠

𝑉𝑟𝑒𝑓
=

𝐶(𝑠)∙𝐺(𝑠)

1+𝐶(𝑠)∙𝐺(𝑠)
                                                 (5.1) 

Para tornar a entrada igual a saída é preciso que a FT seja 1. Com um controlador 

proporcional basta que C(s)·G(s) seja muito maior que 1 para se ter uma boa 

aproximação. O problema de colocar um ganho proporcional muito alto é o aumento do 

sobressinal.  

O controlador derivativo consegue compensar o sobressinal, pois trabalha com a 

derivada do erro no instante, ou seja, com a tendência futura do erro. Com isso ele 

impede variações abruptas na variável de saída do sistema.  

O controlador integral trabalha com a integral do erro do início do processo até o 

momento, portanto ele tende a compensar o erro completamente, tornando o erro nulo 

em regime permanente.  

Com a junção destes três controladores é possível ajustar todos os pontos 

importantes da resposta de um sistema: o ganho, o sobressinal, a oscilação e o tempo de 

resposta.  

Neste projeto o controle será implementado em um microcontrolador, portanto 

será feito digitalmente. Para controles digitais é importante entender como funcionam 

sistemas amostrados. Um sistema amostrado possui as variáveis lidas discretamente e 

não continuamente. Um exemplo do gráfico de um sistema amostrado é mostrado na 

Figura 5-3. 

 Vref 
  C(s)   G(s) + 

- 

Vs U E 
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Figura 5-3 – Exemplo de Sinal Amostrado (Pagano, 2006). 

Tem-se então uma variável x(kT), sendo T o período de amostragem e k um 

número natural: {0, 1, 2...}. Essa variável é normalmente mostrada apenas como x(k), 

como está na Figura 5-3. Um cuidado que tem que se tomar é em relação a frequência de 

amostragem, ela tem que ser, pelo menos, o dobro da frequência máxima do sistema, 

para não perder dados significativos. No caso do projeto deste trabalho a resposta do 

sistema é muito lenta perto da frequência de amostragem do PIC, portanto não será um 

problema. 

Nos sistemas amostrados se trabalha com a Transformada Z, que transforma um 

sinal x(k) em um sinal X(z). A relação entre a variável S e a variável Z se dá pelas 

equações: 

                                                       𝑧 = 𝑒𝑠𝑇 ↔ 𝑠 =
1

𝑇
ln 𝑧                                                    (5.2) 

Com essas equações pode-se chegar na relação entre os planos S e Z, como é 

mostrado na Figura 5-4. 

 

Figura 5-4 – Relação entre os planos S e Z (Pagano, 2006). 

Com isso percebe-se que o limite de estabilidade é o círculo unitário. O plano Z do 

bloco dinâmico do modelo de Hammerstein-Wiener encontrado no Capítulo 4 é 

mostrado na Figura 5-5. 
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Figura 5-5 – Plano Z da modelagem de Hammerstein-Wiener. 

Observa-se neste gráfico que o sistema é estável, pois os polos estão todos dentro 

do círculo unitário. 

5.2. Parametrização do controle da válvula monocomando 

Para o controle da válvula monocomando o controle é parametrizado com o 

modelo de Hammerstein-Wiener. Como este modelo possui apenas um bloco dinâmico 

(G), o controle será parametrizado para este bloco. Os outros blocos serão compensados 

com a programação de suas funções inversas. O diagrama de blocos da Figura 5-6 

demonstra como isso é feito. 

 

Figura 5-6 – Diagrama de Blocos do Sistema Modelado com o Controlador. 
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O bloco f é a zona morta. O não tratamento da zona morta torna o tempo de 

resposta maior do que o planejado pelo controlador. Como no sistema a preocupação 

maior é com o ganho, foi escolhido por não tratar este bloco. 

O bloco h possui uma função polinomial para sua melhor aproximação, porém 

para o controle foi considerado melhor modelá-la como um bloco de saturação e um 

bloco não linear, com uma função polinomial de primeira ordem. A função inversa do 

bloco polinomial é: 

                                              ℎ𝐼𝑛𝑣(𝑣2) = 289,7 ∗ 𝑣2 − 8211                                            (5.3) 

A saturação é um ponto importante de ser tratado. Ela pode gerar uma oscilação 

que instabiliza o sistema. Uma maneira de garantir que a saturação não interfira no 

modelo é parametrizar o controle para que não exista o sobressinal.  

Para o modelo G(s) escolheu-se parametrizar um controlador PI, pois a maior 

preocupação é que o erro em regime permanente seja nulo.  

Para parametrizar o controlador é utilizada a função SISOTool, do Matlab. As 

considerações para parametrização foram que o erro em regime permanente seja nulo e 

não haja sobressinal. Dentro dessas considerações foi buscado o menor tempo de 

resposta possível. Os ganhos encontrados foram 2 para o proporcional e 0,3 para o 

integral. Portanto a função do bloco dinâmico do controlador é: 

                                                                𝐶(𝑠) =
0,3+2𝑠

𝑠
                                                          (5.4) 

Usando a ferramenta Simulink do Matlab foi simulado o controle do sistema 

modelado, o diagrama do simulink está na Figura 5-7.  

 

Figura 5-7 – Diagrama do simulink para simulação do controle. 

Percebeu-se que o bloco dinâmico deve ser colocado antes da função inversa, pois 

este bloco tende a anular sua entrada, e zerando a saída do bloco polinomial o erro do 
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sistema não é zerado. Como a atuação do bloco dinâmico é linear há problema em 

inverter a ordem desses dois blocos. 

Foi então plotado o gráfico da entrada e saída da simulação sobrepostos, que 

pode ser visto na Figura 5-8. 

 

Figura 5-8 – Gráfico de Resposta do Controlador Simulado. 

Analisando o gráfico é possível identificar a zona morta, pois após a entrada atuar 

demora ainda um tempo para a saída começar a responder.  

 

 

5.3. Controle do Chuveiro Elétrico 

O controle do chuveiro é feito em malha aberta. A entrada do controlador é a 

diferença entre a temperatura de referência (Tr) e a temperatura de saída da válvula 

(Te). O controle em malha aberta irá considerar apenas o regime permanente, pois não 

possuindo acesso à temperatura de saída teria que se ter uma modelagem bem 

aproximada do sistema para poder prever como é a dinâmica dele.  

Partindo da equação encontrada no Capítulo 4: 

                                                               ∆𝑇 = 0,0870 ∙ 𝑉                                                      (5.5) 

É possível perceber que para se ter a temperatura desejada na saída deve-se 

dividir a entrada por 0,1637. A atuação no chuveiro é feita com PWM. Como a tensão no 
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chuveiro varia de 0V a 220V e o ciclo de operação (CO) é diretamente proporcional à 

tensão, obtém-se a função de transferência pelo ciclo de operação: 

                                  𝐶𝑂 =
𝑉

220
=

∆𝑇

0,0870∙220
= 0,05224 ∙ ∆𝑇                                            (5.6) 

Para simular o controlador foi usado o simulink. O diagrama que foi usado para 

simular é mostrado na Figura 5-9. 

 

Figura 5-9 – Diagrama do simulink para simulação do controle do chuveiro elétrico. 

Foram simuladas duas situações, uma com Te igual a 25°C e outra com Te igual a 

30°C, ambas com Tr igual a 35°C. Os resultados podem ser vistos na Figura 5-10. 

 

Figura 5-10 – Resultados das simulações de controle do chuveiro. 

Como o controle é em malha aberta e linearizado não se chega exatamente na 

temperatura desejada, mas se aproxima dela, podendo ser compensado o tempo que 

leva para a água quente chegar do reservatório ao ponto de consumo. 
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5.4. Controle Implementado no PIC 

Apesar do controle ser discreto, os parâmetros utilizados para controlar foram 

determinados para um sistema contínuo, pois o tempo de resposta do sistema é muito 

maior que o período de amostragem do PIC. Os parâmetros obtidos na simulação 

tiveram de ser alterados, pois a resposta estava oscilando entre as saturações 

indefinidamente, ou seja, o sistema estava instável. Então o ganho do integrador foi 

alterado, experimentalmente, de 0,3 para 0,13 e o ganho do proporcional de 2 para 1. 

Com estes parâmetros o sistema estava estabilizando em uma temperatura próxima a 

desejada. Com um distúrbio no sistema a temperatura chegou na temperatura desejada.  

No gráfico da Figura 5-11 foram monitoradas duas temperaturas, a de saída da 

válvula e a de saída do chuveiro. Como a de saída do chuveiro foi monitorada com um 

termopar sua dinâmica é mais rápida.  

Foi causado um distúrbio aproximadamente aos 75s, é possível observar a 

resposta do sistema até chegar na temperatura desejada, que era de 35°C. 

 

Figura 5-11 – Resposta do sistema controlado. 

Observa-se que a aquisição da temperatura de saída da válvula oscilou muito. 

Mesmo assim o atraso do sensor de saída da válvula é claro nos momentos em que 

acontecem rápidas mudanças na temperatura, como no tempo 100s. Um fator que pode 

ter contribuído para a o erro em regime permanente não ter anulado é o atrito no giro 
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da válvula. A oscilação da aquisição da temperatura na saída da válvula também pode ter 

desestabilizado o sistema.  

O controle apresentou problemas, mas quando funcionou foi possível observar 

um tempo de resposta próximo ao que foi projetado. Após o distúrbio o sistema 

estabilizou na temperatura desejada em, aproximadamente, 20s.  
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Capítulo 6 

Conclusão 

Neste trabalho foi proposto projetar, construir e controlar um regulador de 

temperatura de chuveiro com aquecimento solar. Para isto foi desenvolvido um 

protótipo que permitiu uma modelagem detalhada e testes reais do controle projetado. 

Fez-se um detalhamento do problema, bem como apresentou-se as soluções 

encontradas na literatura científica e em produtos comerciais. 

Em seguida foi feita a montagem do protótipo. A regulação da mistura de agua foi 

possível utilizando uma válvula monocomando acoplada a um motor cc. Foi utilizada 

uma torneira elétrica para simular a entrada de água quente. Um único 

microcontrolador realiza a leitura dos sensores e processamento da lei de controle e 

comando dos atuadores. 

Com a montagem se estudou a modelagem teórica de cada parte, para se ter uma 

previsão de como o modelo seria. Foram coletadas curvas do sistema que fornecessem 

informação suficiente para uma modelagem computacional. O método de Hammerstein-

Wiener foi escolhido baseando-se na modelagem teórica e na análise das curvas obtidas. 

Foi identificado um parâmetro não previsto pelo método, a integral da velocidade 

angular do motor. A curva foi então integrada previamente e o modelo apresentou dados 

que condiziam com o que foi observado.  

Com o sistema modelado foi possível parametrizar e simular um controlador para 

ele. A simulação do sistema controlado apresentou resposta satisfatória mas divergiu 

daquela encontrada no controle real. Nesse foi possível observar uma oscilação, de alta 

frequência, significativa na aquisição da temperatura de saída da válvula. Ocorreu outra 

oscilação, de baixa frequência, na temperatura final, essa possivelmente pela dinâmica 

do sensor ser a mais significativa do sistema. Com isso a temperatura altera muito antes 

de ser identificada pelo sensor, e o sistema não consegue estabilizar na referência. O 

atrito e a resistência no giro da válvula são elevados, o que causou uma não linearidade 

que o controlador não conseguiu compensar totalmente. 
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O resultado do projeto se mostrou satisfatório, a temperatura final nos testes 

ficou no máximo 3°C de diferença da temperatura desejada. O tempo para a temperatura 

estabilizar variou nos testes, ficando em, no máximo, 80s. Com as correções necessárias 

na montagem é possível reduzir este tempo de resposta significativamente, pois de 

acordo com a modelagem teórica, o sistema possui uma dinâmica rápida. Essas 

correções também podem melhorar o ganho em malha fechada do sistema, fazendo com 

que a temperatura desejada seja alcançada. 

6.1. Trabalhos Futuros 

 

Com as informações adquiridas durante este trabalho é possível sugerir algumas 

mudanças que trariam benefícios significativos à resposta do sistema. 

A válvula deve ser substituída para uma que já possua acionamento de um servo 

motor, isto é que contenha uma malha de controle interno de posição. Como foi 

mostrado no Capítulo 4 a temperatura de saída varia de forma linear com o ângulo.  

Então o controle não precisa compensar algumas não-linearidades, ficando mais simples 

e preciso.  

O sensor de temperatura deve ser substituído por um de dinâmica mais rápida, 

como um termopar. Ou ainda pode-se rever a lei de controle estabelecendo critérios de 

desempenho que tornem a ação lenta o suficiente para a correta leitura dos sensores 

utilizados. 

Acredita-se que se possa melhorar a resposta do sistema controlado aplicando-se 

técnicas de controle do tipo feedforward. Com as leituras da temperatura das águas de 

entrada se poderia compensar de modo mais eficiente a dinâmica térmica da válvula 

monocomando. Outras técnicas de controle também podem ser testadas. 

O sistema projetado traz alguns ineditismos em relação aos apresentados no 

mercado e tem potencial para se tornar um produto comercial. Após algumas melhorias 

é possível realizar ainda a construção de um planejamento de produto avaliando 

possíveis custos de produção, bem como técnicas de construção em escala comercial. 
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