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RESUMO 

 

Consiste o presente trabalho a elaboração de um sistema sensor capaz de determinar a 

condição em que ocorrerá o embaçamento do vidro do automóvel. Será utilizado como base 

para detecção da condição de condensação de água no vidro o Ponto de Orvalho dinâmico, 

determinado com base na Psicrometria do ambiente. A análise das condições físicas deve ser 

feita com um conjunto de sensores, de temperatura e umidade do ar, com posterior 

processamento pela unidade de controle. O resultado final é uma indicação da condição ou 

não de embaçamento do vidro. 
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ABSTRACT 

 

The present academic work consists in the sensor system project, capable of 

determining in which condition the automobile glass will be fogged. Will be used as basis for 

the detection water condensation condition in the glass the dynamic Dew Point, whose value 

is determined based on the environment Psicrometry. The analys of the physical conditions 

must be done with a set of sensors, measuring tempearature and humidity, with further 

processing by the electronic control unit. The final result is an indication of whether or not the 

glass is fogged. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos principais meios de transporte é o automóvel. Há muito tempo ele 

deixou de ser um item de luxo e passou a ser um bem essencial para o transporte do dia-a-dia. 

Com o crescente aumento das vendas de veículos, grande parte da população tem seu veículo 

próprio, utilizado constantemente, seja para ir ao trabalho, seja para irmos à escola, ou até 

mesmo para um belo passeio em família. E quem nunca se deparou com seguinte situação: em 

um dia frio ou chuvoso com as janelas do veículo fechadas, os vidros começam a embaçar. 

Isso ocorre devido a diferença de temperatura (DDT) existente entre o meio externo e o 

interior do veículo. A figura 1 ilustra este fenômeno denominado como “Processo 

Exotérmico”, caracterizado pela liberação de calor, neste caso, o ar quente e úmido que 

liberamos ao respirarmos, libera calor ao deparar-se com a superfície do vidro em menor 

temperatura. 

 

Figura 1 – Interior de veículo com os vidros embaçados 

 
FONTE: http://noticias.carsale.uol.com.br 

(Acesso em 16/09/2016) 

 

A falta de visibilidade causada pelo embaçamento dos vidros, que equivale as 

condições ruins de visibilidade causadas por neblina ou chuva, por exemplo, consiste em uma 

das significativas causas de acidentes de trânsito. De acordo com estatísticas do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)1, os acidentes causados por condições 

adversas de visibilidade (tempo nublado, com nevoeiro e chuva), totalizaram 71.037 acidentes 

(Figura 2), representando 37,6% do total de acidentes no ano, um total que não pode ser 

ignorado. 
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Tabela 1 - Número de acidentes por gravidade e fase do dia 

Fonte: http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes 

(Acesso em 01/10/2016) 

 

Se pudermos, de alguma forma, detectar o embaçamento dos vidros e atuarmos, tão 

rápido quanto possível, para minimizar ou eliminar tal efeito, estaremos contribuindo para 

manter a total visibilidade do motorista e com isso, reduzindo a possibilidade de graves 

acidentes de trânsito. 
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1.1 – JUSTIFICATIVA 

 

Durante a direção do veículo, notadamente em longos trajetos com o veículo cheio, 

como por exemplo, em uma viagem com a família, especialmente nas épocas de mais frio, 

ocorre um fenômeno, ao mesmo tempo incômodo e perigoso no que tange a segurança da 

condução do veículo: o embaçamento dos vidros. A falta de visibilidade causada pelo 

embaçamento dos vidros, a qual equivale a dirigir na densa neblina, por exemplo, consiste em 

uma das significativas causas de acidentes de trânsito, além de um grande contratempo, 

considerando-se as tentativas de se remover a película de água que forma o embaçamento. A 

solução apresentada neste trabalho, possibilitará ao motorista do veículo evitar acidentes, pois 

não permitirá o embaçamento do vidro, atuando assim, como segurança ativa, além de propor 

conforto ao usuário que não precisará preocupar-se com tal situação. 

 

 

1.2 – OBJETIVO 

 

Desenvolver um sistema sensor capaz de detectar quando o vidro estiver na eminência 

do embaçamento por meio da medição de grandezas físicas responsáveis por este fenômeno. 

Para determinar quais grandezas físicas devemos mensurar, primeiro estudaremos a teoria do 

processo de condensação do vapor d'água, o qual é o responsável pelo embaçamento do vidro 

do automóvel. 

 

 

1.3 - ESTRUTURAÇÃO 

 

O documento está dividido em seis capítulos. 

No primeiro capítulo apresenta-se a justificativa para desenvolvimento do projeto e 

também uma breve descrição do projeto em si, expondo uma contextualização e apresentando 

a problemática conhecida, assim como o objetivo.  

No segundo capítulo é realizado um estudo geral sobre os fundamentos teóricos que 

embasam o nosso projeto.  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia e os materiais utilizados para o 

desenvolvimento do sistema.  
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O quarto capítulo apresenta cada etapa dos testes que realizamos durante o 

desenvolvimento do projeto  no qual destacamos o objetivo e os resultados deste teste. 

O quinto capitulo contém as considerações finais.  

O sexto capitulo propomos trabalhos futuros. 

 

 

2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Vamos inicialmente discorrer sobre a teoria envolvida na formação do vapor d’água 

no vidro, que resulta no embaçamento. 

 

 

2.1 – GÁS IDEAL (EQUAÇÃO) 
 

Segundo Mario Adelmo Varejão da Silva, no estudo da física são obtidas expressões 

relacionando o volume (V) ocupado por uma massa (m) de um gás com a pressão (P) e a 

temperatura (T) as quais esse gás está submetido2. Uma das equações por exemplo que 

relaciona essas grandezas é a equação de Clapeyron, que é expressa pela fórmula:  

 

PV = nRT 

 

Na qual: 

P = Pressão 

V = Volume 

N = Número de mols do gás 

R = Constante universal dos gases perfeitos 

T = Temperatura absoluta 
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2.2 - MISTURA, FORMAÇÃO E CONDENSAÇÃO DO VAPOR D'ÁGUA 

 

Como é notório, o ar atmosférico é composto, majoritariamente, por oxigênio e 

nitrogênio, além de outros gases. As proporções pouco variam, mas alguns autores colocam 

de maneiras diferentes. Hélio Creder afirma: 

 

O ar atmosférico é composto de oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, vapor 

d'água, argônio e outros gases raros, na proporção de 21% de oxigênio e 79% dos 

outros elementos.3 

 

Mário Adelmo Varejão Silva por sua vez, cita: 

 

Uma mistura homogênea de 78,084% de Nitrogênio (N2), 20,946% de Oxigênio 

(O2), Argônio (A), dióxido de Carbono (CO2) e outros gases que figuram em 

pequenas proporções.4 

 

Para o nosso estudo, é relevante saber que, dentre os outros gases presentes na mistura 

do ar atmosférico, está o vapor d'água, em maior ou menor quantidade. E que este vapor, sob 

determinadas condições, pode se condensar, ou seja, passar do estado gasoso para o estado 

líquido. E é precisamente este vapor d'água que se condensa o responsável pela formação da 

película de água que embaça os vidros.  

 

De acordo com estudo realizado pelo departamento de física da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), para que haja formação de nuvem e (ou) condensação do vapor d’água são 

necessárias duas propriedades em comum nos vários processos de condensação.5 

 

Primeiro, é necessário que o ar esteja saturado. Existem, basicamente, duas formas 

para que isto ocorra; quando o ar é resfriado abaixo de seu ponto de orvalho, ou, quando há, 

adição de vapor d’água ao ar, elevando assim a sua umidade relativa que, ao atingir 100% 

ocorre a condensação. 

 

Segundo, deve haver normalmente uma superfície sobre a qual o vapor d’água possa 

condensar. Esta superfície pode ser por exemplo, o vidro do veículo. 
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2.3 – LIQUEFAÇÃO E CONDENSAÇÃO 

 

Segundo Nathan Augusto Ferreira, “Condensação ou liquefação, é o processo inverso 

ao que se tem na vaporização, logo, corresponde à transição do estado gasoso para o estado 

líquido. Isso ocorre quando é retirada uma quantidade de calor suficiente para a substância 

que estava em forma de vapor se condensar”.6 

 

 

2.4 – PSICROMETRIA 
 

A psicrometria é o ramo da ciência dedicado à análise das propriedades físicas e 

termodinâmicas das misturas entre gases e vapor e suas aplicações práticas. 

 

Para entendermos melhor esta parte da ciência, vamos abordar antes alguns 

fundamentos da psicrometria, tais como; temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo 

úmido, umidade relativa, umidade absoluta, ponto de orvalho e carta psicométrica. 

 

 

2.4.1 – TEMPERATURA DE BULBO UMIDO 

 

Segundo Michael, Howard, Bruce e David; para misturas de ar e vapor d’água na faixa 

de pressões e temperaturas normais de ar atmosférico, a temperatura de bulbo úmido é um 

parâmetro psicrométrico importante que pode ser relacionado a umidade, a umidade relativa e 

a outros parâmetros psicrométricos.7 

 

Podemos obter a temperatura de bulbo úmido a partir de um termômetro comum como 

por exemplo o de mercúrio que consiste basicamente em um tubo capilar de vidro, fechado a 

vácuo, e um bulbo contendo mercúrio. 

 

Neste caso, por se tratar da temperatura de bulbo úmido, deve-se envolver o 

termômetro com uma mecha de pano umedecido com água. 
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2.4.2 – TEMPERATURA DE BULBO SECO 

 

A temperatura de bulbo seco, nada mais é do que a temperatura do ar indicada por um 

termômetro comum, sem condensação na superfície do bulbo, não exposto à radiação. 

 

 

2.4.3 - UMIDADE RELATIVA E UMIDADE ABSOLUTA 

 

Para entender a condensação da água que forma o embaçamento do vidro, é preciso 

explanar o conceito de umidade relativa e umidade absoluta. 

 

De acordo com Hélio Creder, “Umidade Absoluta é a quantidade de vapor presente na 

mistura ar-vapor. A umidade absoluta é expressa em kg de vapor d'água por m3 de ar. 

Umidade relativa é a relação entre a umidade absoluta existente e a máxima umidade absoluta 

a uma dada temperatura, ou seja, quando o ar estiver saturado de vapor. ”8 

 

Matematicamente, temos: 

 

vs

v

m

m
UR =  

 

Na qual:   

UR = umidade relativa; 

mv = massa de vapor d'água em 1 m3 de ar (umidade absoluta); 

mvs = massa de vapor d'água que teria se o m3 de ar estivesse saturado a uma dada 

temperatura; 

 

Considerando-se o vapor um gás perfeito (ideal), conforme explanado em 2.1: 

 

RT

pV
mv =  

ou seja: 

saturação

existente

p

p
UR =  
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Estas expressões mostram que o valor da umidade relativa depende da pressão do ar, 

ou seja, varia conforme a altitude do local onde está sendo medida. Isto é um ponto 

importante no caso dos veículos, para a determinação do embaçamento do vidro, pois o 

automóvel pode trafegar de um ponto de maior pressão para um de menor, ou vice-versa; por 

exemplo, uma viagem de São Paulo à Santos, onde haveria um aumento de pressão (descida 

até o nível do mar); ou, uma viagem de São Paulo à Campos do Jordão, onde haveria uma 

diminuição da pressão (subida a um ponto de maior altitude). 

 

 

2.4.4 – PONTO DE ORVALHO 

 

Com as informações sobre umidade relativa e umidade absoluta, temos condições de 

compreender o ponto crucial do embaçamento dos vidros: o Ponto de Orvalho. 

 

Chama-se Ponto de Orvalho a temperatura abaixo da qual se inicia a condensação, à 

pressão constante, do vapor d'água contido no ar.9 

 

No ar existe sempre vapor de água, cuja quantidade está relacionada com o nível de 

umidade. Quando a umidade relativa alcança os 100%, ocorre a saturação do ar e se alcança o 

ponto de orvalho. É importante ressalvar que a umidade relativa é o elo entre a quantidade de 

vapor de H2O no ar e a quantidade máxima de H2O que poderia haver com a mesma 

temperatura. Quando se diz que por exemplo que a umidade relativa está em 72% a 18ºC, é o 

mesmo que dizer que o ar alberga 72% da quantidade máxima de vapor de água que pode ter 

a 18ºC. Se a essa temperatura, chegar-se aos 100% de umidade relativa, alcançar-se-á o ponto 

de orvalho que neste caso será os mesmos 18°C. 

 

Se considerarmos os valores anteriores, podemos dizer que, caso a temperatura 

continue constante nos 18ºC e a umidade relativa atingir os 100%, chegar-se-á ao ponto de 

orvalho e por consequência, o vapor d’água presente no ar condensar-se-á, desta forma, 

haverá gotas na atmosfera (névoa) e também aparecerão gotas sobre a superfície (o orvalho). 

Essas gotas em suspensão ou sobre a superfície, obviamente, não chegam a molhar como se 

fossem uma precipitação (chuva). 
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2.4.4.1 – TEMPERATURA DO PONTO DE ORVALHO 

 

O gráfico 1 mostra a relação existente entre a temperatura do ar e a umidade relativa 

para obtenção do ponto de orvalho. 

 

 

Gráfico 1 – Ponto de orvalho em função da temperatura do ar e da umidade relativa 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_de_orvalho#Explica.C3.A7.C3.B5es_t.C3.A9cnicas 

(Acesso em 05/12/2016) 

 

 

Como podemos observar, o ponto de orvalho é diretamente proporcional à temperatura 

e à umidade relativa do ar, ou seja, quanto maior for qualquer uma dessas grandezas, maior 

também será a temperatura do ponto de orvalho. 

 

Matematicamente, podemos obter o ponto de orvalho através da seguinte expressão:10 

 

  



22 
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273,3T
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1

273,3T
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7,5
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log

273,3

oT     [C°] 

 

Na qual: 

  To = Temperatura do ponto de orvalho [°C] 

 T = Temperatura do ar [°C] 

UR = Umidade relativa [%] 

 

A expressão acima, pode ser obtida a partir da fórmula de Tetens que é uma 

aproximação da equação Clausius-Clapeyron utilizada para a obtenção da Pressão parcial do 

vapor d´água, esta relaciona a pressão de vapor de saturação (Es) a temperatura (T):  

 

Equação de Clausius-Clapeyron: 

 









−×








=









TRV

LEs 1

3,273

1

11,6
ln  

 

Na qual:  

L = Calor latente de vaporização ≅ 2,453 × 10 ^ 6 @ 20°C [J/kg] (depende da 

temperatura “T”, essa dependência leva a impossibilidade de isolar “T” na 

equação de Clausius-Clapeyron) 

 

RV = constante de gás para o ar úmido = 461 J / (kg * K)  

 

Segundo Paulo T. Matsuo17 (meteorologista da empresa Climatempo), na 

meteorologia, ao invés da equação de Clausius-Clapeyron para calcular a pressão parcial do 

vapor d’água (Es) dado T e To, utiliza-se a fórmula de Tetens (uma simplificação): 
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( )3,273

5,7

1011,6 +

×

×=
T

T

sE   [T em °C] 

 

 

Conforme explanado em 2.4.3, a umidade relativa pode ser obtida como: 

 

)(

)(

T

To

p

p
UR =  

 

Como: 

Esp =  

 
Logo: 

 

)(

)(

T

To

Es

Es
UR =  

 
Assim temos: 
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5,7
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+

×
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×

×

×
=

T

T
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Para obter To (°C) a partir de UR (%) e T (°C), basta isolar To e finalmente chegar na 

expressão citada no início do capítulo: 
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Exemplo: Se a temperatura do ar estiver a 25°C e umidade relativa for 100%, logo, o 

ponto de orvalho será 25°C. Se para esta mesma temperatura, a umidade relativa for 50%, a 

temperatura do ponto de orvalho cai para aproximadamente 14°C. Alguns valores importantes 

podem ser obtidos por meio da tabela 2.11 

 

 

Tabela 2 – Ponto de orvalho obtidos em função da temperatura/umidade relativa 

 
FONTE: http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-calculo-ponto-de-orvalho-catalogo-portugues-br.pdf 

(Acesso em 06/12/2016) 



25 
 

2.4.4.2 – CARTA PSICOMÉTRICA 

 
 

Uma outra forma de obter a temperatura do ponto de orvalho, é através da carta 

psicométrica (figura 2), mas esta é empírica e não seria muito prático para nossa 

implementação experimental, em que pese sua grande importância para o desenvolvimento de 

nosso projeto. 

 
 
 
 

Figura 2 – Carta Psicrométrica 

 
FONTE: http://rogeriobpaiva.blogspot.com.br/2014/03/carta-psicrometricas-softwares-para.html 

(Acesso em 29/08/2017) 
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2.5 - SENSORES 

 

Agora que já temos conhecimento dos princípios físicos que causam o embaçamento 

do vidro, podemos passar à eletrônica, lançando mão de dispositivos que convertam os 

fenômenos físicos em sinais elétricos, de modo que possam ser processados por um circuito 

eletrônico, seja um circuito digital discreto, seja um circuito microprocessado, seja a ECU do 

automóvel, enfim, qualquer circuito eletrônico. Os dispositivos que perfazem esta função são 

os sensores. 

 

 

2.5.1 - INTRODUÇÃO 
 

Existem no mercado uma profusão de sensores, de todos os tipos, precisão e preços. 

Para o nosso estudo em questão, necessitamos de um sensor, ou conjunto de sensores, que 

detectem quando ocorre o Ponto de Orvalho do ar no interior dos veículos, mais precisamente, 

nos arredores do vidro no qual queremos detectar o embaçamento. Pesquisando no mercado, 

tomamos conhecimento da existência de sensores que já detectam tal situação e nos fornecem 

a informação do Ponto de Orvalho. Entretanto, tais sensores têm custo proibitivo para os 

propósitos acadêmicos deste estudo, de tal sorte que teremos que utilizar um conjunto de 

sensores, embasados pelos princípios físicos da formação do embaçamento aqui descritos, 

para satisfazer nossa necessidade. 

 

Assim, utilizaremos dois tipos de sensores: o sensor de temperatura e o sensor de 

umidade. Ambos existem no mercado, com muito boa precisão e custo acessível. 

Combinando a informação destes sensores, em conjunto com um circuito microcontrolado, 

conseguiremos determinar o Ponto de Orvalho e, assim, a condição em que ocorrerá o 

embaçamento do vidro. 

 

 

2.5.2 - SENSOR DE TEMPERATURA (LM 35) 
 

Para o sensor de temperatura, utilizaremos o conhecidíssimo LM 35, sensor de 

temperatura calibrado em graus Celsius, introduzido no mercado pela National Semiconductor 

(a qual, desde 2011, foi adquirida pela Texas Instruments).12 O LM 35 possui características 
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muito interessantes: ele tem uma curva de resposta linear, de acordo com o 

incremento/decremento da temperatura. De acordo com o National Analog Products 

Databook, 2004: "A série de sensores da linha LM 35 é um circuito integrado sensor de 

temperatura de precisão, cuja tensão de saída é linearmente proporcional a temperatura em 

graus Celsius".13  

 

Além desta, outra característica é muito interessante para nossa aplicação: ele 

apresenta variação de tensão de 10mV/oC. Isso facilita em demasia a construção de circuitos 

discretos com escala linear, bem como a programação de um microcontrolador para efetuar a 

leitura da temperatura. 

 

Apresenta, ainda, uma precisão na faixa de 0,5 oC, o que é suficiente para os 

propósitos deste estudo. O LM 35 é bastante popular no mercado, tem baixo custo e 

facilmente encontrado nos revendedores de componentes eletrônicos, além de ter um tamanho 

diminuto (ele é fabricado no encapsulamento TO-92, o mesmo dos transístores de baixa 

potência, com o famoso BC548), características que fizeram com que nós o escolhêssemos. 

Uma imagem do sensor pode ser vista na figura 3. 

 

Figura 3: Sensor LM 35, no encapsulamento TO-92 

 
Fonte: http://osepp.com/wp-content/uploads/2015/08/CTEMP-01.jpg 

(Acesso em 09/12/2016) 

 

O sensor trabalha, nos seus limites máximos absolutos, de -55 oC a +150 oC. 

Evidentemente estes extremos de temperatura nunca serão observados na nossa aplicação, 
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mas é importante algumas considerações. Os limites de temperatura de operação vão 

depender, basicamente, da região onde o automóvel é utilizado. Em nosso país, raramente são 

registradas temperaturas abaixo de 0 oC, somente em cidades serranas da Região Sul, no 

período do inverno. Em oposição, dificilmente são observadas temperaturas acima dos 50 oC, 

mesmo em pleno verão nas regiões Norte e Nordeste. Como a temperatura influi diretamente 

no Ponto de Orvalho, é de suma importância estabelecer os limites de operação, 

especialmente para a programação do microcontrolador da unidade de controle deste projeto.  

 

Assim, uma faixa de operação de 0 oC até 50 oC deverá ser suficiente para o nosso 

estudo inicial, levando em consideração o clima do Brasil, e até mais especificamente o da 

nossa região metropolitana de São Paulo. Evidentemente que, se este projeto for utilizado, por 

exemplo, em outros países, cujas temperaturas mínimas são abaixo de zero, e as máximas de 

poucas dezenas de graus Celsius, a programação da ECU de controle deverá ser modificada, 

adequando os valores, tabelas, carta psicrométrica do local, dentre outros fatores. 

 

Esta faixa de temperatura também proporciona uma ótima precisão de trabalho, em 

que pese que o LM 35 é um dispositivo com excelente precisão. Podemos observar no gráfico 

2 as curvas de precisão do sensor em relação à temperatura. 

 

Gráfico 2: Curvas de erro do sensor LM 35 em relação à temperatura 

 
Fonte: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf 

(Acesso em 09/12/2016) 
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No nosso projeto, o LM 35 será utilizado para medir a temperatura do vidro cujo 

embaçamento desejamos detectar. Ele deve operar em conjunto com outro sensor, de umidade 

relativa e temperatura do ar. 

 

 

2.5.3 – SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA DO AR (DHT-11) 
 

Além da temperatura do vidro, precisamos medir a umidade relativa do ar e sua 

temperatura no momento. Portanto lançaremos mão de outros sensores, para converter estes 

fenômenos físicos em sinais elétricos, como de costume. 

 

Poderíamos utilizar o sensor de temperatura citado no tópico anterior, o LM 35, para 

medir a temperatura do ar, e um outro sensor, para a medida de umidade relativa. Pesquisando 

no mercado por sensores que satisfizessem nossas necessidades, encontramos um sensor, de 

fabricação Chinesa, que mede a umidade relativa e a temperatura do ar, simultaneamente, 

fornecendo os dados de forma serial e próprias para conexão com sistemas microcontrolados. 

Trata-se do sensor de código DHT-11, que felizmente é facilmente encontrável no nosso 

mercado de componentes e com preço bastante acessível. Apresentando pequenas dimensões, 

sua aparência pode ser vista na figura 4: 

 

Figura 4: Sensor de umidade e temperatura do ar DHT-11 

 
Fonte: http://4.imimg.com/data4/YE/OV/MY-11990329/humidity-and-temperature-sensor-dht11-500x500.jpg 

(Acesso em 09/12/2016) 
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Diferentemente do já citado sensor LM 35, cuja saída apresenta um sinal analógico de 

acordo com a temperatura medida, o DHT-11 apresenta os dados de forma digital, os quais 

são transmitidos serialmente, seguindo um protocolo específico, descrito em seu datasheet14, 

o que é compreensível devido a quantidade de informações que ele fornece, além de facilitar a 

conexão a um sistema microcontrolado ou a uma ECU específica do automóvel, afinal, não 

precisamos lançar mão das entradas analógicas dos microcontroladores, facilitando a 

programação e melhorando a precisão. Claro que isso tem um custo: a necessidade de um 

algoritmo específico para a leitura, além do consumo de mais ciclos de clock do 

microcontrolador na leitura em comparação com a simples leitura do sinal nas entradas 

analógicas, mesmo considerando a conversão. Contudo, isto não deverá onerar a CPU do 

sistema de leitura, pois a operação é realizada em poucos microssegundos. 

 

Podemos observar, conforme figura 5, o processo básico de leitura do sensor pela 

unidade de controle. 

 

Figura 5: Protocolo de comunicação do sensor DHT-11 

 
Fonte: http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf 

(Acesso em 09/12/2016) 

 

 

A CPU envia um bit "zero", o que dá início ao processo de transmissão. Após, o 

sensor responde com um bit "um", indicando que recebeu o pedido de transmissão e vai 

iniciar o processo de transmissão dos dados. A seguir, o sensor envia 40 bits em sequência, 

referentes aos dados de temperatura e checksum, observando que a transmissão se dá bit-a-bit, 

ou seja, de forma serial, sendo que o bit "zero" do dado corresponde ao sinal em "1" durante 

26 a 28 microssegundos, e o bit "um" do dado a ser transmitido é feito com o sinal em "1" 
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durante aproximadamente 70 microssegundo. Após cada bit transmitido, o sinal de dados fica 

em "zero" por 50 microssegundo para haver a devida separação entre cada bit, e dar tempo 

para captura dos dados pela CPU de controle. Os sinais exemplificados podem ser vistos na 

figura 5, extraída do datasheet14 do DHT-11. 

 

Figura 6: Temporização da transmissão dos bits "0" e "1" do sensor DHT-11 

 
Fonte: http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf 

(Acesso em 09/12/2016) 

 

 

Como citado anteriormente, são transmitidos 40 bits, ou seja, 5 bytes. Os dados 

transmitidos obedecem ao seguinte formato: 

 

1o byte: Valor inteiro da informação de umidade relativa; 

2o byte: Valor decimal da informação de umidade relativa; 

3o byte: Valor inteiro da informação da temperatura do ar; 

4o byte: Valor decimal da informação da temperatura do ar; 

5o byte: Valor verificador dos dados transmitidos (checksum). 

 

O byte de checksum é composto dos últimos 8 bits da soma dos bytes anteriores. Isto 

serve para verificar se os bytes foram transmitidos corretamente pelo sensor, o software do 
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controle precisa realizar essa operação e comparação para atestar a veracidade dos dados 

transmitidos. 

 

O tempo total da leitura dos dados, mesmo se considerarmos todos os bits em "1" e os 

tempos de estabilização entre cada bit, não demora mais de 5 milissegundos. Talvez para 

algumas aplicações muito críticas esse tempo seja excessivo, mas, para o nosso estudo este 

tempo é plenamente satisfatório. O tempo padrão de resposta do sensor às medições, ainda de 

acordo com a folha de dados do fabricante, é de 10 segundos, ou seja, a cada 10 segundos 

pode ser realizada uma nova leitura que o sensor já terá atualizados os dados de umidade 

relativa e temperatura do ar. Da mesma forma aqui, esse tempo é suficiente para os propósitos 

do nosso projeto. 

 

Desta forma, o sensor DHT-11 preenche os requisitos do nosso projeto, e poderá ser 

usado sem qualquer problema. 

 

 

2.5.4 - CONJUNTO SENSOR FINAL 
 

Assim sendo, os sensores citados em 2.5.2 e 2.5.3, operando em conjunto, formam 

nosso Sistema de Sensoriamento, e com eles será possível detectar o Ponto de Orvalho 

dinâmico na região do vidro e, por conseguinte, a condição de embaçamento. Tal condição 

deverá ser analisada pela Central de Controle do sistema sensor, a qual fornecerá um sinal 

digital na saída, nível "1" quando estiver na iminência de ocorrer o embaçamento do vidro. 

 

Aqui terminamos nossa parte teórica, no que diz respeito a teoria física dos sensores 

utilizados, restando somente, os detalhes da implantação do projeto prático. 

 

 

3 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

Neste capítulo demonstraremos os materiais e equipamentos que utilizamos para a 

construção do nosso projeto, tais como: materiais elétricos, vidro, acrílico, MDF, 

componentes eletrônicos, entre outros. 
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3.1 – CAMÂRA DE SIMULAÇÃO 

 

Para que fosse possível a realização dos testes de embaçamento, foi necessária a 

construção de uma câmara de simulação. Esta câmara é composta de dois ambientes: um 

representando o habitáculo do carro (com os passageiros por exemplo), e o outro, o lado 

externo (suscetível à temperatura atmosférica do ambiente onde o veículo se encontra). 

 

Figura 7: Vista frontal da câmara de simulação 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 8: Vista superior da câmara de simulação 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 9: Vista isométrica da câmara de simulação 

 
Fonte: Autoria própria 
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3.1.1 – BASE DA CAMARA 

 

Construída artesanalmente em MDF (Fibra de Média Densidade), é a estrutura que 
suporta os sensores, o climatizador e caixa de policarbonato / vidro. 

 

Figura 10: Base da camara

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

3.1.2 – CAIXA DE POLICARBONATO / VIDRO 

 

Produzida artesanalmente por dois tipos de materiais; policarbonato nas laterais do 

sentido longitudinal e na tampa superior, e de vidro nas laterais do sentido transversal e na 

divisória central (onde ocorrerá a condensação do vapor d’água). Tem a função de simular o 

habitáculo do veículo e o ambiente externo. 

 

No habitáculo do veículo ficarão instalados o sensor DHT-11 (umidade e temperatura) 

e o climatizador. No ambiente externo ficará instalado o sensor LM 35 (sensor de 

temperatura). 
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Figura 11: Vista final da câmara de simulação 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

3.1.3 – SENSOR DHT-11 

 

Já explanado em seus princípios teóricos no item 2.5.3, o sensor DHT-11 será 

utilizado no ambiente de simulação referente ao habitáculo do veículo. Medirá a temperatura 

e a umidade relativa deste ambiente, informando os dados à placa do microcontrolador. O 

sensor foi posicionado em uma posição central, para tentar captar as grandezas a serem 

medidas com maior precisão e fidelidade possível, em relação a um ambiente real.  

 

 

3.1.4 – SENSOR LM 35 

 

Já explanado em seus princípios teóricos no item 2.5.2, o sensor LM35 medirá a 

temperatura do vidro do para-brisa, enviando os dados para a placa do microcontrolador. Foi 

posicionado numa posição central para ter maior fidelidade na medida da temperatura real do 

vidro, sem sofrer influência do ambiente externo ou do revestimento de policarbonato (o que 

poderia ocorrer se fosse posicionado em um dos cantos, por exemplo).  
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3.1.5 – CLIMATIZADOR 

 

Este elemento tem por função gerar umidade e calor dentro da área do ambiente de 

simulação relativa ao habitáculo do veículo. Isto é necessário para simular, o mais próximo 

possível do real, a presença de pessoas no interior do automóvel. Na presença de passageiros 

dentro do veículo, naturalmente há um aumento da temperatura, devido energia térmica 

gerada pelas pessoas, dado que a temperatura ambiente, no geral, é menor que a temperatura 

do corpo, bem como incremento da umidade relativa, em decorrência da respiração, 

transpiração e da transformação, por consequência do aumento da temperatura, de qualquer 

água em estado líquido para gasoso.  

 

Utilizamos um pequeno recipiente (figura 12) no qual é possível encher com água, e 

um pedaço de fio de níquel-cromo, extraído de uma resistência de chuveiro fora de uso, que 

funcionará como elemento de aquecimento da água, gerando o aumento de calor e da umidade 

internos. O fio de níquel-cromo ficou com aproximadamente 8 ohms de resistência elétrica. 

Alimentaremos com uma fonte variável, de modo a podermos regular a corrente de 

aquecimento, ajustando assim a velocidade em que o ambiente aquecerá e umidificará. 

 

Figura 12: Climatizador

 
Fonte: Autoria própria 
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3.1.6 – ESQUEMA ELÉTRICO 

 
 

Na figura 13 temos o esquema elétrico dos componentes utilizados na câmara de 
simulação: 

 
 

Figura 13: Esquema elétrico do circuito da câmara de simulação 
 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 
 
 
 
 

3.2 – UNIDADE DE PROCESSAMENTO 

 

Utilizamos para comandar o funcionamento do sistema uma placa com o 

microcontrolador PIC 18F4550, placa esta que aproveitamos por termos utilizado em outras 

disciplinas, como Gerenciamento de Motores I, Carga e Partida e Tópicos Avançados de 

Programação de Microcontroladores. A placa contém já o display LCD, entrada para as 

diversas portas de I/O do microcontrolador, fonte e entrada USB pra programação. Como a 

placa também já fornece pinos de energia (+5V) para acessórios externos, a utilizamos para a 
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alimentação dos sensores. Aproveitamos o LED existente na placa (internamente ligado a 

porta RD7 do PIC 18F4550) para indicar o embaçamento, conjuntamente com uma mensagem 

no display. 

 

Para a leitura dos sensores, foram usadas apenas 2 portas, a porta RA0/AN0, 

configurada como entrada analógica (AN0), para a leitura do sinal do sensor de temperatura 

LM35, e a porta RA3, configurada como digital I/O, para a leitura do sinal do sensor 

combinado de temperatura e umidade relativa DHT-11. 

 

 

3.2.1 – SOFTWARE DE CONTROLE 

 

Para funcionar todo o sistema é necessário o software de controle, gravado na placa de 

controle. O programa foi escrito em C, utilizando o compilador MikroC da Mikroeletronica 

D.O.O.15., empresa Sérvia da área de Eletrônica e Software que produz compiladores para 

diversas linhas de microcontroladores (PIC, dsPIC, AVR, ARM, dentre outros) e em 3 

linguagens diferentes (C, Basic e Pascal). O MikroC possui uma versão estudantil, gratuita, 

cuja restrição é produzir código de até 2Kbytes de tamanho, o que, para o propósito deste 

trabalho, é mais do que suficiente. A grande vantagem da utilização do MikroC, em relação a 

outros compiladores, é a vasta documentação existente e, principalmente, a grande quantidade 

de códigos-exemplos e bibliotecas prontas para uso das mais diversas funções, existindo 

inclusive um repositório oficial, o LibStock16 o que facilita muito a programação. Através 

deste repositório encontramos a biblioteca de software em C que permite a leitura dos dados 

do sensor DHT-11. 

 

O software, por nós desenvolvido, tem premissa simples de funcionamento: faz a 

leitura dos sensores (DHT-11 e LM35) e efetua as eventuais conversões necessárias para obter 

os resultados numéricos corretamente ajustados; com o valor da temperatura e umidade 

relativa interna, calcula, utilizando a fórmula do ponto de orvalho, citada em 2.4.4.1 da teoria,   

a temperatura do ponto de orvalho instantânea; compara-a com o a temperatura do para-brisa; 
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se a temperatura do ponto de orvalho for menor que a do para-brisa, nada ocorre, e fica a 

mensagem de texto  “NÃO EMBAÇA” no display LCD e o LED da placa permanecerá 

apagado; contudo, quando a temperatura do ponto de orvalho for maior ou igual a temperatura 

do para-brisa, ocorrerá o embaçamento. Neste caso, a mensagem de texto no display LCD 

mudará para “EMBAÇA”, bem como o LED da placa de controle acenderá. Isso fecha o ciclo 

de funcionamento do programa. Este ciclo repetir-se-á indefinidamente, enquanto a placa de 

controle estiver em funcionamento. 

 

Adicionalmente, no display LCD, são mostrados os três dados relevantes: Temperatura 

Interna (com a sigla “TI”), Umidade Relativa Interna (com a sigla “UM”), estes dois valores 

relativos à condição interna, qual seja, dentro do habitáculo do veículo, e a Temperatura 

Externa do para-brisa (com a sigla “TP”). As temperaturas em graus Celsius, e a Umidade 

Relativa em porcentagem (%).  
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3.2.2 – FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO 
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4 – TESTES REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo apresentaremos os testes que realizamos até obtermos o melhor 

resultado em termos eficiência na indicação do embaçamento do vidro. 

 

 

4.1 – ETAPA 1 

 

Inicialmente realizamos testes no sensor DHT-11, para tal, foi necessário baixamos a 

biblioteca do sensor no site libstock.com16 (repositório oficial das bibliotecas do compilador 

MikroC15) que veio com um programa exemplo, assim sendo, utilizamos como base esta 

rotina para programarmos a nossa versão do software de controle do sensor. O teste foi 

positivo, pois na primeira tentativa, conseguimos monitorar os valores de umidade e 

temperatura do ambiente (figura 14). 

 

Figura 14 - Leitura de umidade e temperatura pelo sensor DHT-11 

 
Fonte: Autoria própria 
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4.2 – ETAPA 2 

 

O próximo passo foi realizar os testes no sensor de temperatura LM-35. Conectamos o 

pino de dados do sensor na porta RA0 do PIC18F4550, conectamos a alimentação (+5V), 

incrementamos o programa, compilamos e gravamos no PIC. Inicialmente, tivemos algum 

esforço de programação: como o sensor LM35 fornece um sinal analógico, (felizmente linear, 

na proporção de 10mV/grau), tivemos que lançar mão do conversor analógico/digital presente 

nos microcontroladores da série PIC. O dado lido do conversor A/D passa por um pequeno 

cálculo para converter o valor lido em graus Celsius, conforme instruções presentes no 

datasheet13 do LM35 e nos dados de configuração do Microcontrolador PIC 18F4550: 

 

Sendo o conversor A/D de 10 bits, temos: 

 

210 = 1024 

 

A referência de tensão será o padrão, a alimentação do PIC, 5 volts. Assim, a 

resolução do conversor A/D será: 

 

5/1024 = 0,0048828125 volts 

 

Ou seja, a cada incremento de aproximadamente 5 mV na entrada, a saída digital do 

conversor incrementará em uma unidade. Desta forma, o conversor A/D tem resolução 

suficiente para ler o sinal do LM35, o qual varia em degraus de 10mV. 

 

Após adicionarmos a rotina de leitura do LM35, efetuamos mais um teste, o qual 

funcionou corretamente, mostrando os valores de temperatura (figura 15): 
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Figura 15: Leitura de temperatura pelo sensor LM 35 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 
 

4.3 – ETAPA 3 
 

Após realizarmos os testes em cada sensor separadamente, iniciamos então os testes 

do sistema sensor como um todo. Unimos as duas rotinas do software que leêm os sensores, e 

complementamos o programa para exibição dos dados no display LCD (figura 16). Assim, o 

software para o microcontrolador estava praticamente terminado, faltando apenas alguns 

ajustes. 
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Figura 16: Leitura dos sensores integrados 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Estando, portanto, tudo pronto para os testes, fizemos a primeira tentativa de simular o 

embaçamento (figura 17): adicionamos água ao reservatório do climatizador, alimentamos a 

resistência com uma fonte de 12V, com uma corrente de aproximadamente 1,5A. 

Acompanhamos então o incremento gradual da temperatura e, principalmente, da umidade 

relativa do ar no interior do ambiente simulado referente ao habitáculo do veículo, até que 

houvesse embaçamento do vidro. As leituras dos sensores se mostraram relativamente boas e 

precisas à princípio. 

Figura 17: Simulação do embaçamento 

 
Fonte: Autoria própria 
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4.4 – ETAPA 4 
 

Implementamos a última funcionalidade do software de controle do microcontrolador, 

que é justamente o propósito final do nosso trabalho: a indicação do embaçamento. Tal 

indicação se dará de duas formas: uma mensagem no display LCD e o acendimento do LED 

presente na placa do microcontrolador. A mensagem no display, mudará de “NÃO 

EMBAÇA” para “EMBAÇA” (Figura 18), mas o texto em si é de menor importância, destina-

se apenas a indicar-nos o embaçamento. 

 

Figura 18: Indicação do embaçamento 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Para determinar o momento ou limiar do embaçamento, é preciso determinar o Ponto 

de Orvalho, de acordo com a teoria explanada em 2.4.4. Na prática há duas maneiras de se 

executar isto no software: construir uma tabela com todos os valores, dentro de uma faixa 

plausível, de temperatura vs. umidade do ar, ou, utilizar a fórmula de cálculo do Ponto de 

Orvalho, conforme explanado em 2.4.4.1. A diferença entre utilizar um método ou outro 

variará conforme a necessidade e capacidade de processamento e memória do sistema 
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microprocessado de controle: a tabela ocupará uma quantidade relativamente grande de 

memória, maior quanto mais valores forem inseridos na tabela, porém, a velocidade de 

resposta do software é muito rápida, pois consiste apenas em busca de variáveis na memória. 

Já o uso da fórmula onera o microcontrolador, exigindo certo poder de processamento para o 

cálculo, já que envolve a utilização das bibliotecas matemáticas do compilador, valores em 

ponto flutuante, cálculo de logarítmicos entre outras operações matemáticas; entretanto, 

ocupará bem menos memória do programa. 

 

No nosso trabalho optamos por utilizar a fórmula de cálculo do Ponto de Orvalho, ao 

invés das tabelas. Fizemos esta opção, pois simplificaria sobremaneira o programa e o esforço 

de programação, uma vez que não era o objetivo principal do trabalho o foco no software; 

como não são necessários tempos precisos de resposta, nem muito rápidos, a solução adotada 

mostrou-se plenamente satisfatória. 

 

Desta feita, com o software implementado, partimos para mais um teste, seguindo a 

mesma sistemática: ligando o climatizador e aguardando a umidificação forçada do ambiente 

de simulação, para atingir os parâmetros para o embaçamento. Infelizmente os testes se 

mostraram infrutíferos, pois ocorreu o embaçamento muito antes do sistema detectar esta 

condição. Em que pese outros fatores, um problema que detectamos foi a leitura da 

temperatura do vidro, com o sensor LM35, a qual estava variando muito, ou seja, não estava 

estável a leitura, variando constantemente, 2 ou 3 graus pra cima ou para baixo. Antes de 

abordar outros problemas, tivemos que tentar estabilizar a leitura do LM35. 

 

 

4.5 – ETAPA 5 
 

A fim de contornar o problema da excessiva variação na leitura da temperatura do 

sensor LM35, fizemos uma tentativa via software: acrescentamos uma rotina de média de 

leitura: a rotina efetua, por exemplo, 100 leituras sequenciais do sinal do sensor LM35, 

calcula a média e retorna o resultado. Ainda, se o resultado lido atualmente estiver com o 

valor 0,5 a mais ou a menos em relação ao valor lido na iteração anterior, o valor lido é 

descartado e mantido o anterior. 
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A estabilidade melhorou, porém, não completamente, pois persistiram as variações 

aleatórias do valor de leitura. Testamos novamente o processo de simulação do embaçamento, 

mas repetiu-se o problema da detecção tardia do embaçamento. 

 

 

4.6 – ETAPA 6 
 

Mesmo aumentando o número de iterações, na rotina de média de leitura de 

temperatura do LM35, a instabilidade continuou. Isso nos levou a crer que o problema poderia 

ser relacionado ao hardware, tal como alguma interferência captada pelo cabeamento, já que 

todos os fios eram unidos em único chicote. Como os níveis de sinal do LM35 são da ordem 

de milivolts e o sinal de leitura do DHT-11 é digital e baseado em clock e dados, 

desconfiamos do problema de interferência na leitura. 

 

Para mitigar o problema, resolvemos primeiramente (conforme aprendemos na 

disciplina de Compatibilidade Eletromagnética Veicular) trançar o cabo que ligava o sensor 

LM35 a placa do microcontrolador, a fim de neutralizar eventuais interferências que 

estivessem sendo captadas pelo cabeamento; ao mesmo tempo, separamos os cabos dos dois 

sensores, bem como reduzimos o comprimento do cabeamento, com o mesmo intuito. As 

alterações surtiram o efeito desejado: a leitura do LM35 estabilizou-se. Reduzimos o número 

de iterações na rotina de média, e a leitura da temperatura continuou estável, com um mínimo 

de variação, dentro do aceitável. Assim, demos por resolvido este problema. 

 

Com a leitura estável, partimos para mais testes de embaçamento, utilizando a 

metodologia até então adotada. Notamos que houve uma melhora no tempo de detecção, 

contudo, ainda estava inaceitável, pois ainda havia demora excessiva na efetivação do sinal de 

embaçamento. 

 

 

4.7 – ETAPA 7 
 

Paramos para analisar o motivo pelo qual o sistema sensor, ainda que detectasse o 

embaçamento, o fazia tardiamente. Observamos que os dois sensores indicavam temperaturas 
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próximas, assim sendo, resolvemos resfriar com cubos de gelo o ambiente de simulação 

referente ao lado externo do veículo. Os valores de temperatura ficaram mais dispersos um do 

outro. Refizemos o teste, o resultado obtido melhorou, mas ainda assim, o embaçamento era 

detectado tardiamente. 

 

 

4.8 – ETAPA 8 
 

Após os últimos testes realizados na etapa 7, notamos que o embaçamento iniciava-se 

na parte superior do ambiente de simulação propagando-se até a parte inferior (ou, em outras 

palavras, do teto para o piso) (Figura 19). Isto de fato faz sentido, pois como o ar quente 

(gerado pelo climatizador) é mais leve que o ar ambiente, acumulava-se na parte superior da 

câmara, preenchendo todo o volume da câmara de cima para baixo, descendo gradualmente. 

 

Figura 19: Sentido do embaçamento 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Como o sensor DHT-11 estava posicionado a meia-altura no interior da câmara, 

somente quando o ar quente e úmido atingia o nível do sensor é que ele efetivamente 

começava a detectar as condições climáticas ideais para o embaçamento da superfície, neste 

momento, através do cálculo de ponto de orvalho em comparação com a temperatura lida pelo 
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sensor LM35, é que o embaçamento do vidro era detectado. Até que esta condição fosse 

atingida, o vidro já tinha embaçado, de cima para baixo. Por este motivo que o vidro 

embaçava bem antes de o sistema realizar a detecção. 

 

Para resolver este problema, elevamos a posição do sensor DHT-11, posicionando-o 

próximo ao teto da câmara. 

 

Com isto, concluímos a etapa de testes práticos. 

 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Após todos os experimentos realizados, dificuldades e soluções encontradas, podemos 

concluir que o objetivo do nosso trabalho foi atingido, pois pudemos comprovar na prática 

que é possível detectar o embaçamento de uma superfície a partir da medição de grandezas 

físicas tais como temperatura e umidade relativa do ar. 

 

Nosso trabalho foi realizado em nível acadêmico (de protótipo), utilizando 

componentes eletrônicos e materiais diversos, facilmente encontrados e/ou de baixo custo. 

Obviamente que para uma aplicação industrial que exija maior precisão na detecção do 

embaçamento, ou mesmo para que seja implementado pela indústria automobilística para a 

detecção do embaçamento do para-brisa dos veículos, há o que melhorar, utilizando, por 

exemplo; componentes de maior precisão, cabos produzidos industrialmente sob medida 

(proporcionando assim maior estabilidade na aquisição dos dados), monitoramento da 

superfície em mais de um ponto, entre outros. 

 

O mais importante para o desenvolvimento do nosso projeto foi a aplicação de 

diversos conhecimentos obtidos ao longo do curso, em várias disciplinas, como por exemplo, 

Física I e Física II, Fenômenos de Transporte, Linguagem de Programação, Microntroladores, 

Sistemas Climatizadores Veiculares, dentre outras, tanto nos fundamentos teóricos, quanto na 

parte prática consolidando, assim, o nosso aprendizado. 
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6 – PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Propomos a utilização deste sistema sensor para detecção do embaçamento dos vidros 

do veículo, utilizando assim, o sinal fornecido pelo sensor para atuar seja no ar condicionado 

ou até mesmo desenvolver um sistema atuador para não permitir o embaçamento total ou 

parcial do vidro. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A:  Código-fonte do programa de controle: 

 

 

/* 

----------------------------------------------------------- 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SANTO ANDRE 

TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA AUTOMOTIVA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 ** SENSOR DE EMBAÇAMENTO ** 

  

 Alunos:   Eduardo A. R. Luccas    RA: 073123012 

           André Orácio            RA: 073142306 

 

 Profa. Orientadora:  Msc. Suely Midori Aoki 

  

 1. semestre - 2017 

 ---------------------------------------------------------- 

 */ 

  

 

//LCD 

//Configuração dos pinos 

sbit LCD_RS at RD1_bit; 

sbit LCD_EN at RD0_bit; 

sbit LCD_D7 at RD7_bit; 

sbit LCD_D6 at RD6_bit; 

sbit LCD_D5 at RD5_bit; 

sbit LCD_D4 at RD4_bit; 

 

// Configuração da direção dos pinos 

sbit LCD_RS_Direction at TRISD1_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISD2_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit; 

 

//DHT11 DEFINITONS 

sbit DHT11_Pin at PORTA.B3; 

sbit DHT11_DIR at TRISA.B3; 

extern unsigned int DHT11_TMP; 

extern unsigned int DHT11_HUM; 
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extern char DHT11_CHKSM; 

//END OF DHT11 DEFINITONS 

 

//LED da placa PIC da FATEC 

sbit LED at RD3_bit; 

 

// variaveis globais 

long veri; 

float ptorv,embaca; 

int ii,media_lm35,nn=50;  // n=qte de leituras do ADC em sequencia para fazer a 

media 

char i; 

char dht[5], txt[16], fator_compensacao; 

float lm35, lm35_atual; 

const char bolinha[] = {6,9,9,6,0,0,0,0};    //Matriz para caractere especial de 

graus em LCD 'º' 

 

 

float orvalho (unsigned int temperatura, unsigned int umidade) 

// calcula o ponto de orvalho com os dados de umidade e temperatura do DHT-11 

{ 

ptorv=(temperatura-(14.55+0.114*temperatura)*(1-(0.01*umidade))-

pow(((2.5+0.007*temperatura)*(1-(0.01*umidade))),3)-

(15.9+0.117*temperatura)*pow((1-(0.01*umidade)),14)); 

return ptorv; 

} 

 

 

int temp_media()      //retorna a média entre n leituras de temperatura 

{ 

  int temp_tmp = 0;                //variável local para armazenar temperatura 

  for(ii=0; ii<nn; ii++)             //somatória de 100 leituras analógicas 

    temp_tmp += ADC_Read(0);    //le o adc e soma os valores; 

 

  return(temp_tmp/nn); 

}     //retorna a somatória divida por 100. (Média de 100 leituras) 

   

   

void le_lm35() 

{ 

  media_lm35 = temp_media();                       //recebe o valor da média das 

100 últimas leituras 

  lm35_atual=((media_lm35*0.0048828)/0.01);        // calcula temperatura em graus 

celsius 
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  if(lm35_atual < (lm35 - 0.5) || lm35_atual > (lm35 + 0.5))    // se a variacao 

for maior que 0,5 

     lm35 = lm35_atual;                                         // atualiza 

temperatura atual 

  

 return; 

} 

 

 

 

void CustomChar(char pos_row, char pos_char)     // rotina para imprimir a 

"bolinha" do grau 

{ 

    Lcd_Cmd(72); 

    for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(bolinha[i]); 

    Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME); 

    Lcd_Chr(pos_row, pos_char, 1); 

} 

 

 

void main() { 

  ADCON1=0x0f; 

  TRISA=0xff; 

  TRISB=0; 

  TRISC=0; 

  TRISD=0; 

  lcd_init(); 

  DHT11_init(); 

  adc_init(); 

  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 

  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

  lcd_out(1,1,"TI="); 

  Lcd_Out(1,9,"UMID="); 

  Lcd_Out(2,1,"TV="); 

  fator_compensacao=2;  //compensa imprecisao de medição 

  delay_ms(500); 

 

 

  while(1) 

  { 

   Dht11_Start(); 

   DHT11_Read(); 

 

   

if(DHT11_CHKSM==((DHT11_TMP>>8)+(DHT11_HUM>>8)+(DHT11_TMP&0xff)+(DHT11_HUM&0xff))) 

   { 
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    bytetostr(DHT11_TMP>>8,dht);     // imprime temperatura do DHT-11 

    lcd_chr(1,4,dht[1]); 

    lcd_chr_cp(dht[2]); 

    CustomChar(1,6); 

    bytetostr(DHT11_HUM>>8,dht);     //imprime umidade relativa do ar do DHT-11 

    lcd_chr(1,14,dht[1]); 

    lcd_chr_cp(dht[2]); 

  } 

  le_lm35(); 

  floattostr(lm35,txt); 

  Lcd_Chr(2,4,txt[0]);                     //Imprime no LCD posição 0 da string txt 

  Lcd_Chr_Cp (txt[1]);                     //Imprime no LCD posição 1 da string txt 

  CustomChar(2,6); 

 

  embaca= (orvalho(DHT11_TMP>>8, DHT11_HUM>>8)); 

 

  if ((lm35 - fator_compensacao) < embaca) 

     { 

     lcd_out (2,9,"EMBACA  "); 

     LED=1; 

     } 

     else 

     { 

     lcd_out (2,9,"N.EMBACA"); 

     LED=0; 

     } 

 

  delay_ms(500); 

 } 

} 

 


