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RESUMO  

Aliar o ensino à prática tem um efeito multiplicador sobre o processo de aprendizado. No 

entanto, no Brasil, a reduzida oferta no mercado de bancadas didáticas para o controle de 

sistemas, aliado ao seu alto custo, reduz a eficiência deste aprendizado. Assim, o 

desenvolvimento de bancadas didáticas tornou-se uma metodologia indispensável na 

motivação dos estudantes de graduação, já que associa a aplicação dos conceitos teóricos para 

desenvolver ferramentas práticas de aprendizado a baixo custo. Neste trabalho foi 

desenvolvido um sistema de controle de temperatura automático de baixo custo para auxiliar 

no ensino de Teoria de Controle, por meio de aulas práticas na disciplina Microcontroladores 

Aplicados à Engenharia de Controle e Automação, utilizando um controlador PI com auxílio 

de um sistema supervisório. O projeto foi desenvolvido segundo recomendações de Ferreira 

(2014) para trabalhos futuros, envolvendo conceitos de sistemas embarcados, 

microcontroladores, programação em linguagem C para microcontroladores e C# para 

sistemas SCADA, além de teoria de controle e eletrônica analógica/digital. Com estes 

conceitos, foi montado um sistema de medição e controle de temperatura, isolado do ambiente 

externo por uma caixa de acrílico, em que foram utilizados um cooler de computador de 12V, 

uma resistência de chuveiro elétrico, uma conexão USB, transistores, um regulador de tensão 

e três sensores de temperatura LM35. Além disso, o projeto contém um sistema de medição 

de velocidade das pás do cooler com a utilização de um sistema de emissão/recepção de sinal 

infravermelho. O controlador foi projetado por meio do método da curva de reação de 

Ziegler-Nichols, tendo sua saída discretizada pelo método da Aproximação Trapezoidal. 

Através do aperfeiçoamento do sistema supervisório desenvolvido por Ferreira (2014), pôde-

se analisar os dados em tempo real do sistema de controle, assim como ajustar uma 

temperatura de set-point e parâmetros para sintonia do controlador projetado. Com o sistema 

criado, conseguiu-se aperfeiçoar o sistema desenvolvido por Ferreira (2014), obtendo-se uma 

menor variação nas temperaturas avaliadas.  

Palavras-chave: Microcontrolador, PID, controle de temperatura, Ziegler-Nichols. 

 

  



ABSTRACT  

Allying theoretical concepts with practice classes has a remarkable multiplying effect over the 

learning process. However, in Brazil, the reduced market offer of didactic benches for system 

control, as well as their high costs, reduces learning efficiency. Thus, the development of 

didactic benches has become an indispensable methodology for motivating undergraduate 

students as it associates the application of theoretical concepts to develop practical learning 

tools at low cost. In this work a low cost automatic system for temperature control was 

developed to assist Control Theory teaching with practice lessons in the Microcontrollers 

Applied to Control and Automation Engineering, using a PI controller assisted with a 

surpervisory system. The project was undertaken according to recommendations of Ferreira 

(2014) for future researches encompassing embedded systems, microcontrollers, C language 

for microcontrollers and C# language for SCADA systems, as well as control theory and 

analogic/digital electronics. Based on these concepts, a system for temperature acquaintance 

and control, isolated inside an acrylic box, utilizing a 12V computer cooler, an electric shower 

resistance, a USB connection, transistors, a voltage regulator and three LM35 temperature 

sensors. In addition, the project contains a system for measuring the velocity of the coolers’ 

shovels using an infrared emitting/receiving system. The controller was projected by the 

Open-Loop Ziegler-Nichols’ method, with its output discreticised by Trapezoidal 

Approximation method.  By the improvement of the supervisory system of Ferreira (2014) it 

was possible to analyse the data in real time, as well as to adjust a set-point temperature and 

parameters for tunning the projected controller.  With the system created it was possible to 

improve the system developed by Ferreira (2014) obtaining a lower variability in the 

evaluated temperatures.  

Key-words: Microcontroller, PID, temperature control, Ziegler-Nichols method. 
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1 INTRODUÇÃO 

O entendimento e controle de materiais e forças da natureza em benefício da humanidade é 

uma das preocupações da engenharia, permitindo aos engenheiros de controle desenvolver 

controladores de sistemas e criar produtos úteis e economicamente viáveis para a sociedade 

(DORF; BISHOP, 2005). 

O controle de sistemas é um assunto interdisciplinar e encontra aplicações em engenharia de 

controle e automação, elétrica, civil, biomédica, mecânica, química, aeronáutica, etc. Dorf e 

Bishop (2005, p. 2) ressaltam que, “[...] além disso, enquanto o entendimento das dinâmicas 

de sistemas de negócios, sociais e políticos crescem, a habilidade de controlar esses sistemas 

também aumenta”. 

O primeiro trabalho significativo de controle automático foi o regulador centrífugo para o 

controle de velocidade de uma máquina a vapor, construído por James Watt, no século XVIII. 

Em 1922, demonstrou-se com equações diferenciais como a estabilidade poderia ser 

determinada em controladores automáticos para pilotagem de embarcações. Dez anos depois, 

com base na resposta em malha aberta a excitações senoidais, conseguiu-se determinar a 

estabilidade de sistemas de malha fechada. A partir de 1940, com o advento da eletrônica, 

passaram a ser usados métodos de resposta em frequência, surgindo os controladores PID, 

obtendo melhores resultados de controle (OGATA, 2010). 

Em consequência da competição global, sistemas de controle são essenciais para o bom 

funcionamento de indústrias, laboratórios e processos de diversas áreas, desenvolvendo 

produtos com alto valor de mercado.  Segundo Nise (2011, p. 2) “um sistema de controle 

consiste em subsistemas e processos (ou plantas) construídos com o objetivo de se obter uma 

saída desejada com desempenho desejado, para uma entrada específica fornecida”.  

Na universidade, o controle de sistemas é ensinado de forma mais eficiente com base em uma 

teoria generalizada. Para o mercado, o controle é uma das muitas tecnologias utilizadas para 

realizar seus objetivos comerciais e atender os interesses de seus clientes. O desafio da 

universidade é proporcionar aos alunos uma experiência na capacidade de projetar, levando 

em conta diferentes pontos de vista e limitações de análise, ensinando que problemas do 

projeto real podem ser resolvidos (BRISTOL, 1986). 
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Nas salas de aula, o estudante aprende as teorias e conceitos de controle de sistemas, como 

modelar matematicamente tais sistemas e como projetar controladores para os mesmos. 

Porém, apenas com o conceito dado em sala de aula, muitas vezes é de difícil compreensão 

para o aluno o que se passa internamente nos controladores, o que mudanças nos parâmetros 

do controlador irão alterar no resultado final. Assim, os professores de engenharia têm 

buscado métodos alternativos para que o aluno possa absorver melhor o conteúdo, como 

maior frequência de aulas práticas através de softwares e hardwares didáticos.  

Neste sentido, Zhao et al. (2011) propuseram a construção de um equipamento de controle de 

temperatura de uma linha de montagem industrial para melhora da qualidade da produção e 

redução do consumo de energia. Esse projeto visava aumentar a interatividade e interesse dos 

alunos através de um método experimental de ensino. O equipamento, desenvolvido através 

do software de programação LabVIEW, visava proporcionar aos alunos uma compreensão 

mais nítida de uma linha de montagem industrial, ao mesmo tempo em que lhes levava a 

compreender, em profundidade, diversas estratégias de controle de temperatura, como o 

controle PID e o controle fuzzy. Os resultados dos testes demonstram que além de confiável, 

flexível e oferecer uma interação homem-máquina satisfatória, o sistema melhora a eficiência 

cognitiva dos alunos e reduz os custos experimentais ao mesmo tempo. Além disso, o ensino 

através do equipamento requer a autonomia e a inovação dos estudantes, como também 

enriquece as atividades científicas extracurriculares dos estudantes a fim de desenvolver suas 

habilidades práticas.  

Essa tendência, associada à reduzida oferta no mercado de bancadas didáticas para o controle 

de sistemas contínuos nos mostra que o ensino de engenharia associado à prática tornou-se 

uma metodologia indispensável na motivação dos estudantes de graduação (COCOTA, 2012).  

Ferreira (2014) desenvolveu um sistema de controle PID de temperatura utilizando um mini 

cooler de computador e uma resistência para produção de calor. O sistema proposto difere 

daquele desenvolvido por Ferreira (2014) pela utilização conjunta de uma resistência de 

chuveiro elétrico (para maior dissipação de calor) e de um cooler mais potente, propagando o 

calor por um túnel de vento. Além disso, acrescentou-se um medidor de velocidade das pás do 

cooler. Os sensores de temperatura LM35 foram distribuídos espaçadamente, permitindo aos 

alunos analisar a temperatura do sistema em diferentes posições. O programa do computador, 

em linguagem de programação C#, foi aprimorado a partir daquele desenvolvido por Ferreira 

(2014). O equipamento foi construído baseado no microcontrolador PIC18F4550, utilizando a 
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comunicação USB. Os resultados deste projeto serão utilizados para a elaboração de roteiros 

de aulas práticas para a disciplina Microcontroladores Aplicados à Engenharia de Controle e 

Automação em forma de material didático, com o objetivo de estimular o interesse dos alunos 

e de facilitar o processo de aprendizagem. 

1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver plataforma didática de baixo custo para auxiliar no ensino de Teoria de Controle 

por meio de aulas práticas na disciplina “Microcontroladores Aplicados à Engenharia de 

Controle e Automação”, utilizando um controlador PI com auxílio de um sistema 

supervisório. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Realizar estudo teórico sobre microcontroladores e sistemas de controle em malha 

fechada;  

 Desenvolver protótipo didático de controle de temperatura automático, fornecendo 

material didático para estudantes do curso de Engenharia de Controle e Automação, 

para melhor o entendimento sobre o assunto. 

 Identificar a função de transferência do sistema, em malha aberta, e do controlador, 

por meio do método de Ziegler-Nichols e por meio do método de Cohen-Coon. 

 Projetar e sintonizar um controlador PI por meio do método da curva de reação de 

Ziegler-Nichols. 

 Discretizar a saída do controlador por meio do método da Aproximação Trapezoidal. 

 Implementar o controlador no firmware do microcontrolador. 

 Discutir os resultados obtidos em cada ensaio realizado, comparando-os com os 

resultados do trabalho de Ferreira (2014); 

1.3 Justificativa do Trabalho 

O motivo deste trabalho vem da reduzida oferta no mercado de bancadas didáticas de baixo 

custo, nos quais os professores possam ilustrar melhor aos alunos os conceitos abordados em 

sala de aula, dado que o ensino à prática, melhora a eficiência cognitiva dos alunos e requer 

inovação e autonomia dos mesmos (ZHAO et al., 2011). Para fins de comparação, o sistema 

didático de controle de temperatura fabricado pela empresa Quanser custa em torno de 

R$40.000,00. Já o sistema proposto, com função muito similar, custa por volta de R$100,00. 
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Diante da preocupação em aumentar o acervo didático prático dos laboratórios da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, este trabalho visa enriquecer qualidade das 

aulas práticas e dos projetos científicos desenvolvidos na universidade.  

1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho foi dividido em sete capítulos. O Capítulo 1 apresenta um contexto 

introdutório sobre o trabalho, apresentando seus principais objetivos e a justificativa. No 

Capítulo 2 apresenta-se o referencial teórico da proposta, abordando considerações gerais, 

principais conceitos e aplicações de uso sobre microcontroladores, sensores, efeito Joule, 

sistemas SCADA e teoria de controle, apresentando alguns tipos de controladores e suas 

particularidades. O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na elaboração do presente 

trabalho, com foco no desenvolvimento e montagem do protótipo, abordando seu 

funcionamento. No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos em diferentes ensaios e 

no Capítulo 5 é realizada uma breve conclusão frente aos resultados, além de sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Microcontrolador 

O microcontrolador é um pequeno componente eletrônico, feito de silício encapsulado, onde 

utilizado no controle de processos lógicos, dotado de inteligência programável, onde existem 

todos os componentes necessários ao controle de um processo. Este dispositivo está provido 

internamente de uma CPU (Central Processor Unit), memória de dados e de programa, 

comunicação serial, contadores, timers, conversores analógico-digitais, dentre outros, 

integrados em um mesmo componente (SOUZA, 2009).   

Segundo Pereira (2005), os microcontroladores são os componentes de processamento digital 

mais difundidos e utilizados na atualidade. Hoje em dia, podem ser encontrados diversos 

fabricantes, os quais produzem modelos que facilitam a criação de novas aplicações, exigindo 

uma forte pesquisa ao escolher o microcontrolador que melhor atenda ao projeto. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizado o PIC 18F4550 da empresa Microchip 

Technology, que pertence a uma família de dispositivos que oferecem a vantagem de um 

elevado desempenho computacional a um preço acessível. Esse modelo possui 40 pinos, dos 

quais 35 podem ser configurados como entrada/saída e diversos periféricos, como memória 

EEPROM de 256 bytes, um módulo CCP e ECCP, um módulo SPI e I
2
C, 13 conversores 

analógicos/digitais cada um com 10 bits de resolução, 2 comparadores analógicos, um timer 

de 8 bits e três timers de 16 bits cada, um módulo de detecção de tensão alta/baixa (HLVD) e 

um módulo USB 2.0 capaz de operar no modo low-speed (1.5Mbps) ou full-speed (12Mbps) 

(MIYADAIRA, 2009). 

2.1.1 Memória 

Segundo Miyadaira (2009), os microcontroladores PIC18 apresentam basicamente três tipos 

de memória: de programa, de dados e EEPROM (Electric-Erasable Programmable ROM). 

De uma maneira geral, as memórias de programa existentes nos microcontroladores são do 

tipo EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory), ROM (Read Only 

Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Access) ou OTP (One Time 

Programmable). Todas estas memórias são do tipo não volátil, ou seja, o código de programa 

armazenado não é perdido caso a alimentação do circuito seja interrompido (IDOETA & 

CAPUANO, 2001).  
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A memória ROM, uma vez gravada pelo fabricante, não permite que seu conteúdo seja 

alterado pelo usuário e é ideal quando o código de programa já está consolidado, não havendo 

mais necessidade de modificá-lo, e quando for desejável a produção do circuito em grande 

escala. 

Tolerando apenas uma programação, que pode ser feita pelo usuário, a memória OTP possui 

custo menor que as memórias do tipo EPROM e EEPROM. 

Com um processo de fabricação mais complexo e custo superior aos que possuem outros tipos 

de memória, a memória EPROM pode ser apagada e reprogramada muitas vezes. Porém, para 

apagar o código residente é necessária a exposição da janela de quartzo do componente a luz 

ultravioleta por um determinado tempo que é definido pelo fabricante do microcontrolador 

(IDOETA & CAPUANO, 2001). 

A EEPROM (ou E2PROM) é uma memória EPROM onde o apagamento não é feito através 

da luz, mas sim através de impulsos elétricos. É o tipo de memória mais flexível dentre os 

outros tipos de memória de programa, podendo ser apagada e reprogramada eletricamente. 

Microcontroladores com este tipo de memória são extremamente úteis onde é necessária a 

modificação do programa constantemente, pois boa parte deles pode ser reprogramada no 

próprio circuito, através de registradores. A memória FLASH é uma variação moderna da 

EEPROM, que utiliza baixas tensões de apagamento extremamente rápido e, ao contrário da 

EEPROM, não é possível reprogramar apenas um endereço (IDOETA & CAPUANO, 2001). 

O outro tipo de memória encontrada nos microcontroladores é a memória de dados, definida 

como memória RAM (Random Access Memory). Esta memória é do tipo volátil e é 

responsável por armazenar as variáveis e constantes do sistema e pode ser lida/escrita em 

tempo de execução do programa através de diversas instruções. É nela onde estão incluídos os 

SFR (Special Funcion Register) ou registradores de função especial. Como os dados 

constantes nesta memória são perdidos em caso de desligamento da alimentação do circuito, 

os valores das variáveis de sistema devem ser carregados sempre que o sistema for iniciado 

(MIYADAIRA, 2009). 

2.1.2 Arquitetura Básica 

Existem duas principais arquiteturas de processamento dos microcontroladores: Von-

Neumann e Harvard. Grande parte dos microcontroladores tradicionais apresenta uma 
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arquitetura interna do tipo Von-Neumann, enquanto que os microcontroladores PIC da 

Microchip apresentam a arquitetura do tipo Harvard (SOUZA, 2009). 

A arquitetura Von-Neumann (Figura 2.1) apresenta apenas um barramento interno que é 

compartilhado pela memória de dados e pela memória de programa. Internamente, só existe 

um barramento por onde trafegam dados e instruções, resultando em uma limitação na banda 

de operação (MIYADAIRA, 2009).  

 

Figura 2.1 - Arquitetura Von-Neumann 

Fonte: ZANCO, 2005. 

A arquitetura Harvard tem como principal característica a existência de dois barramentos 

internos, um para acesso a memória de dados e o outro para acesso à memória de programa, 

resultando em um aumento na capacidade de fluxo de dados, como ilustra a Figura 2.2 abaixo 

(MIYADAIRA, 2009). Nos microcontroladores PIC, o acesso à memória de dados é sempre 

de 8 bits e à memória do programa pode ser de 12, 14 ou 16 bits (SOUZA, 2009). 

 

Figura 2.2 - Arquitetura Harvard 

Fonte: ZANCO, 2005. 

Em relação ao conjunto de instruções de um microcontrolador, ele pode ser classificado como 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) ou CISC (Complex Instruction Set Computer) 

(MIYADAIRA, 2009). 

Segundo Morimoto (2007), um microcontrolador CISC, tem a capacidade de executar 

centenas de instruções complexas diferentes, sendo extremamente versátil. Os 

microcontroladores RISC, ao contrário dos CISC, são capazes de executar apenas algumas 

poucas instruções (em torno de 35 a 75 dependendo do modelo de microcontrolador). 
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Justamente por isso, os chips baseados nesta arquitetura são mais simples e muito mais 

baratos. Outra vantagem desses processadores é devido ao fato de possuírem um menor 

número de circuitos internos, podem trabalhar a frequências mais altas.  

Os microcontroladores da família PIC utilizam a arquitetura RISC, por isso são capazes de 

executar suas instruções com maior velocidade (ZANCO, 2005). 

Na Tabela 2.1 é feita uma comparação mais detalhada sobre a diferença entre essas duas 

arquiteturas. 

Tabela 2.1 - Tabela Comparativa das Arquiteturas CISC e RISC 

 

Fonte: MONTEIRO, 1996. 

2.1.3 Ciclo de Máquina 

O microcontrolador PIC18 conta com a tecnologia PIPELINE, em que ao mesmo tempo em 

que uma instrução é executada, a próxima instrução é localizada e carregada no registro de 

instrução em um ciclo de máquina, resultando no aumento da velocidade de processamento. 

Com isso, podemos afirmar que uma instrução é efetivamente executada em um ciclo de 

máquina (MIYADAIRA, 2009). 
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O ciclo de máquina do microcontrolador PIC18F4550 pode ser dividido em 4 fases, Q1 a Q4, 

como descreve a Figura 2.3 abaixo, resultando em uma velocidade de ciclo de máquina 

equivalente ¼ do valor do oscilador, em que cada ciclo de máquina executa dois eventos 

(MIYADAIRA, 2009). 

 

Figura 2.3 - Ciclo de máquina 

Fonte: MIYADAIRA, 2009. 

Como observado na figura, cada ciclo de máquina executa dois eventos de forma paralela, o 

ciclo de localização (Fetch) e o ciclo de execução (Execute). O Ciclo de localização 

incrementa o registrador Program Counter (PC) durante o ciclo Q1, a instrução é então 

decodificada e executada durante os ciclos Q2 a Q4. A memória de dados é lida em Q2 e 

escrita em Q4. (MIYADAIRA, 2009). 

A velocidade de processamento está diretamente relacionada à frequência do sinal de CLOCK 

do microcontrolador. Este sinal pode ser gerado internamente pelo microcontrolador através 

de um circuito RC interno (porém sem grande precisão), ou pelo cristal de quartzo, um 

oscilador externo com alta precisão. (GIMENEZ, 2002).   

2.1.4 Interrupções 

As interrupções desempenham um papel importante em sistemas microcontrolados, tornando 

possível responder a alguns acontecimentos no momento em que eles ocorrem, seja qual for a 

tarefa em execução. Geralmente, cada interrupção muda a direção de execução do programa, 

suspendendo sua execução, enquanto o microcontrolador executa  um subprograma rotina de 

atendimento à interrupção. Depois de executar esse subprograma, o microcontrolador retorna 

ao programa principal a partir do momento em havia sido suspenso, como ilustra a Figura 2.4.  
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Figura 2.4 - Interrupções 

Fonte: MIYADAIRA, 2009. 

O microcontrolador PIC 18F4550 dispões de várias fontes de interrupção, podendo ser 

configurado para tratar as interrupções sem levar em condição o nível de prioridade (modo 

padrão) ou ser configurado para tratá-la de acordo com o seu nível de prioridade (alta ou 

baixa). Se o sistema estiver atendendo uma interrupção de prioridade baixa e ocorrer uma 

interrupção de prioridade mais alta, o controlador é desviado para o endereço dessa 

interrupção e somente após tratá-la, volta a executar a rotina anterior. 

2.1.5 Portas de entrada-saída (I/O) 

Para a comunicação com o mundo externo, os microcontroladores possuem pinos dedicados, 

denominados I/O (Input – Output).  O sentido do fluxo de dados nestes pinos é definido como 

entrada (I) ou saída (O), cujos valores alternam entre ‘1’ e ‘0’, respectivamente. Os pinos de 

saída são utilizados para o controle de periféricos do sistema e os pinos de entrada serão 

responsáveis por receber os sinais vindos dos periféricos para que o microcontrolador possa 

tomar as decisões atribuídas àquela situação (GIMENEZ, 2002).   

O PIC18F4550 possui cinco portas disponíveis (A, B, C, D e E), em que seus pinos 

associados são multiplexados com diferentes funções de periféricos. Segundo Miyadaira 

(2009), cada porta possui três registradores de 8 bits cada, associados a sua função, abaixo 

descritos: 

O registrador TRIS configura o fluxo de dados de uma determinada porta. Cada bit 

corresponde à configuração de um determinado pino I/O, atribuindo o valor ‘0’ como saída e 

‘1’ como entrada. 
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O status dos pinos de uma porta é armazenado no registrador PORT, responsável pelas 

operações de leitura e escrita dos pinos relacionados. Para um comando de leitura, esse 

registrador realiza a leitura do status dos pinos e para um comando de escrita, o valor é 

enviado para a porta Latch (LAT) que vai modificar os níveis dos pinos I/O configurados 

como saída. 

O registrador LAT retém o valor do último comando de escrita e altera o estado do pino assim 

que for configurado como saída. Seus bits são associados por identificadores com mesmo 

nome de registro (MIYADAIRA, 2009). 

2.1.6 Comunicação USB 

Universal Serial Bus (USB) é um barramento para conexão de periféricos, no qual se pode 

prover comunicação de alta velocidade entre até 127 dispositivos diferentes. Ele foi projetado 

para simplificar a comunicação de periféricos com computadores e microcontroladores, 

baseando-se em um modelo único de conector e em melhorias das capacidades de plug-and-

play, permitindo a conexão e desconexão sem a necessidade de reiniciar o computador, 

diminuindo substancialmente inúmeros problemas de falta de padronizações do computador 

moderno para conexão de dispositivos. 

USB, como o nome sugere, é um barramento serial. Ele conta com 4 fios internos, sendo dois 

destes fios destinados para a alimentação (+5V e GND) e os outros 2 fios transmitem os dados 

de maneira diferencial (D+ e D-). O USB é capaz de fornecer tensão de alimentação de 5V 

aos dispositivos de baixo consumo, podendo chegar a taxas de comunicação de 480Mbps na 

versão 2.0 High-Speed (MIYADAIRA, 2009). 

A topologia da USB é organizada na forma de um barramento composto de elementos com 

papéis de dispositivo (device) e de hospedeiro (host). Um dispositivo é um periférico no 

barramento que apenas responde a requisições do host. O dispositivo deve detectar dados 

direcionados a si, responder às requisições, gerenciar a própria energia, efetuar checagens de 

erros e trocar dados com o host. Os hosts são elementos que se comunicam com os 

dispositivos no barramento, gerenciam as comunicações no barramento e formatam dados a 

serem transmitidos e recebidos de forma que os componentes do sistema operacional 

entendam (AXELSON, 2001). 
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2.1.7 Módulo CCP/PWM 

A maioria dos microcontroladores da família PIC 18 possuem o módulo CCP (Capture, 

Compare ou PWM). O módulo Capture, mede o tempo entre dois eventos, já o módulo 

Compare, dispara um determinado evento em um período de tempo predeterminado e por 

último, foco de nosso estudo, temos o módulo PWM (Pulse-Width Modulation – Modulação 

por Largura de Pulso), que envolve a modulação da razão cíclica de um sinal para transportar 

qualquer informação sobre um canal de comunicação ou controlar o valor da alimentação 

entregue à carga (MIYADAIRA, 2009). 

O PWM é um dos recursos mais poderosos dos módulos CCPs, pois com ele podemos obter 

uma tensão analógica a partir de um sinal digital, variando o valor da transferência de 

potência entregue a uma carga. Em um sistema PWM, a chave de estado sólido (normalmente 

IGBT, MOSFET ou transistor bipolar) é usada para controlar o fluxo de corrente, ora 

conduzindo, ora não conduzindo (PEREIRA, 2005).  

O PWM gera um ciclo de ondas quadradas e a variação da largura do pulso possibilita que 

ocorra uma variação da tensão média, permitindo o controle do sistema, como mostrado na 

Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Exemplo de PWM 

Fonte: PEREIRA, 2005. 

De acordo com Pereira (2005), a tensão média Vdc é uma forma de onda dada pela Equação 

2.1. 

     
 

 
 ∫       

 

 

 
(2.1) 

Em que T é o período da forma de onda e V(t) é função da tensão no tempo. 
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2.1.8 Conversor Analógico/Digital 

Um conversor analógico/digital converte uma grandeza analógica (temperatura, luminosidade, 

pressão, etc) em um valor digital (representação binária) para que o microcontrolador possa 

ler e processar essa grandeza (MIYADAIRA, 2009). Esses conversores são geralmente de 8 a 

10 bits, variando de 256 a 1024 níveis de quantização. Alguns microcontroladores possuem 

conversores internos, porém um conversor externo também pode ser ligado a qualquer 

microcontrolador (IBRAHIM, 2001). 

O microcontrolador PIC18F4550 possui conversores A/D dotados de 13 canais analógicos 

multiplexados (de AN0 a AN12), resolução de 10 bits e tensão de referência configurável. As 

conversões realizadas podem ser configuradas de quatro modos distintos, baseadas nas 

tensões de referência Vcc, Vss, Vref+ ou Vref- (MIYADAIRA, 2009). 

Conversores A/D são especialmente úteis em aplicações de monitoramento e controle, devido 

ao fato de grande parte dos sensores produzir tensões de saída analógicas (IBRAHIM, 2001). 

2.1.9 Temporizadores e Contadores 

A noção de tempo e execução de rotinas nos sistemas microcontrolados é realizada pelos 

temporizadores e contadores. Podem gerar pulsos, rotinas em períodos específicos, entre 

outros. Seus parâmetros são alteráveis, tornando o seu uso programável para uso especifico ou 

geral. 

2.1.10 Reset 

Os microcontroladores PIC apresentam um pino de entrada denominado MCLR (Master Clear 

Reset) que força o reinício do dispositivo sempre que for submetido a uma tensão inferior a 

1V, quando alimentado com 5V (MIYADAIRA, 2009). A Microchip recomenda o circuito da 

Figura 2.6, o qual filtra ruídos e protege contra descargas eletrostáticas (MICROCHIP, 2009). 

 

Figura 2.6 - Circuito MCLR 

Fonte: MIYADAIRA, 2009. 
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2.2 Sensores Utilizados no Projeto 

De acordo com Thomazini & Albuquerque (2007), sensor é um dispositivo sensível a alguma 

forma de energia do ambiente que pode relacionar informações sobre uma grandeza que 

precisa ser medida, como: temperatura, pressão, velocidade, corrente, posição, etc. 

Dentre as classificações dos sensores, destacam-se a de sensor digital e sensor analógico . 

O sensor digital pode assumir apenas dois valores no seu sinal de saída ao longo do tempo, 

sendo interpretados como zero ‘0’ ou ‘1’. Naturalmente, grandezas físicas não assumem esses 

valores, porém elas são assim representados pelo sistema quando convertidos pelo circuito 

eletrônico do transdutor. 

Os sensores analógicos, também chamados de sensores de saída linear, são mais complexos 

que os digitais, porém oferecem dados mais precisos sobre um processo. Esse tipo de sensor 

admite qualquer valor no seu sinal de saída ao longo do tempo, desde que esteja dentro da sua 

faixa de operação (THOMAZINI & ALBUQUERQUE, 2007). 

2.2.1 Sensor de Temperatura LM35 

O LM35 é um sensor de temperatura de precisão cuja voltagem no pino de saída é 

linearmente proporcional à temperatura. Este sensor é capaz de operar dentro de uma faixa de 

temperatura que vai de -55°C a +150°C e tensão operacional de 4V a 30V. A baixa 

impedância de saída do LM35, juntamente com um fator linear de escala correspondente a 10 

mV para cada grau Celsius de temperatura, faz com que a leitura de sua interface ou o circuito 

de controle deste sensor se torne bastante fácil (NATIONAL, 1999). 

Na Figura 2.7, é mostrado o circuito elétrico do LM35. 

 

Figura 2.7 - Circuito elétrico LM35 

Fonte: Modificado de NATIONAL, 1999.  
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Este sensor não necessita de qualquer calibração externa para fornecer com exatidão valores 

de temperatura com variações de até 0,5ºC dentro de sua faixa de operação. Ele drena apenas 

60 μA para sua alimentação, ocasionando em um auto-aquecimento de apenas 0,1ºC ao ar 

livre (NATIONAL, 1999). 

O sensor LM35 é apresentado com vários tipos de encapsulamentos, sendo o mais comum o 

TO-92 (Figura 2.8), que oferece ótima relação custo benefício, por ser o mais barato dos 

modelos e propiciar a mesma precisão dos demais. 

 

Figura 2.8 - Sensor LM35 

Fonte: Modificado de NATIONAL, 1999.  

2.2.2 Encoder de Posição  

Segundo Capelli (2000), existem dois tipos de encoders, o incremental e o absoluto. O 

encoder incremental gera pulsos seriais para a eletrônica subsequente. Quando ele está com 

seu eixo parado, não há sinal algum em sua saída. Ou seja, sempre que iniciado, a posição 

inicial do eixo é considerada zero, não sendo possível dar a sua posição inicial.  Portanto, para 

que a máquina saiba onde seu eixo está, é necessário que haja a movimentação do encoder. 

Já o encoder absoluto gera um conjunto de 6 a 8 bits de uma única vez. Ao contrário do 

encoder incremental, o absoluto, mesmo parado, tem uma “palavra” digital em seus terminais 

de saída. Sendo assim, uma máquina que funciona com um encoder absoluto não precisa 

movimentar seus eixos para saber onde eles estão (CAPELLI, 2000). 

Tais encoders trabalham com emissão de luz infravermelha, geralmente através de um sistema 

emissor/receptor. Segundo Thomazini & Albuquerque (2007), existem duas maneiras 

principais de utilização dos sensores infravermelhos: detecção por reflexão e detecção por 

interrupção de feixe. Os encoders trabalham, em geral, através da detecção por interrupção, 

em que receptor e emissor são posicionados frente a frente, onde o receptor fica 

constantemente recebendo o feixe de luz. 
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O PHCT203 é um módulo Opto-isolador, onde existe um transmissor infravermelho e um 

fotodiodo acoplado, separados por uma fenda, que captam a presença de um objeto pela 

interceptação do feixe infravermelho. É normalmente usado como interruptor de posição do 

sensor (interruptor de limite) ou como um sensor de posição, usado para encontrar a posição 

da roda. Ele consiste de um LED (Diodo Emisor de Luz) infravermelho e um fotodiodo 

dispostos frente a frente, funcionando através do processo óptico-eletrônico, fechados em 

encapsulamento de plástico. 

Quando a luz emitida pelo LED infravermelho fica bloqueada por algum objeto, o nível 

lógico do fotodiodo se altera. Esta alteração no nível lógico pode ser detectada pelo 

microcontrolador ou por hardwares discretos. Este sensor é usado para dar um feedback de 

posição para o robô ou como um interruptor de limite (PHOTONIC, 1999). 

O circuito elétrico de funcionamento do receptor/emissor PHCT203 é descrito na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Circuito elétrico do PHCT203 

Fonte: PHOTONIC, 1999. 

2.3 Resistência Elétrica 

A resistência elétrica é a capacidade de um corpo de se opor a passagem da corrente elétrica 

por ele, quando existir uma diferença de potencial aplicada ao mesmo. O cálculo é dado pela 

primeira Lei de Ohm, expressa pela equação abaixo, que de acordo com o Sistema 

Internacional de Unidades (SI), é medida em ohms (TIPLER, 2000). 

A primeira Lei de Ohm é expressa pela Equação 2.2: 

      (2.2) 
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Em que V é a diferença de potencial elétrico, medida em Volts; R é a resistência elétrica do 

circuito, medida em Ohms e I é a intensidade da corrente elétrica, medida em Amperes. 

Quando uma corrente elétrica é estabelecida em um condutor metálico, um número muito 

elevado de elétrons livres passa a se deslocar nesse condutor. Nesse movimento, os elétrons 

colidem entre si e contra os átomos que constituem o metal, havendo uma resistência à 

passagem da corrente no condutor. Existem alguns fatores que influenciam diretamente no 

valor da resistência, resultando na segunda Lei de Ohm, expressa pela Equação 2.3. 

       
 

 
 

(2.3) 

Em que R é a resistência elétrica do circuito, medida em Ohms; ρ é a resistividade elétrica do 

condutor, media em Ohm x metro; L é o comprimento do fio, em metros e A é a área da 

secção transversal, medida em m
2
. 

2.3.1 Efeito Joule 

A energia elétrica é uma forma de energia que pode facilmente ser transformada em outras 

modalidades de energia. Existem diversos meios de transformação da energia, como por 

exemplo, os motores elétricos que convertem energia elétrica em energia mecânica. O 

presente trabalho dá foco à conversão de energia elétrica em energia térmica, fenômeno 

conhecido como Efeito Joule, muito comum em aquecedores em geral. Esse fenômeno ocorre 

devido ao encontro dos elétrons da corrente elétrica com as partículas do condutor, onde os 

elétrons sofrem colisões com átomos do condutor e parte da energia cinética do elétron é 

transferida para o átomo, aumentando seu estado de agitação e consequentemente a sua 

temperatura, transformando assim, a energia elétrica em energia térmica (TIPLER, 2000).  

Segundo Tipler (2000), a lei de Joule pode ser expressa pela Equação 2.4. 

         (2.4) 

Em que Q é o calor gerado por uma corrente constante percorrendo uma determinada 

resistência elétrica por determinado tempo, medido em Joule; I é a corrente elétrica que 

percorre o condutor com determinada resistência R, medida em Amperes; R é a resistência 

elétrica do condutor, medido em Ohms e t é a duração ou espaço de tempo em que a corrente 

elétrica percorreu o condutor e é medido em segundos. 
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2.4 Sistemas SCADA 

Sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) são sistemas que utilizam 

software para a supervisão e monitoramento das variáveis e dos dispositivos de controle de 

processos industriais (MELENDEZ et al., 2001). Estes sistemas permitem que sejam 

monitoradas e controladas informações de um determinado processo, coletadas através de 

equipamentos de aquisição de dados, posteriormente analisadas, manipuladas e armazenadas 

pelo usuário. 

Os primeiros sistemas SCADA, basicamente telemétricos, monitoravam apenas sinais 

representativos de medidas e estados de dispositivos através de um painel de indicadores, 

permitindo mostrar o andamento de processos industriais, porém não possibilitava qualquer 

interface de aplicação com o usuário. À medida que a tecnologia foi evoluindo, os 

computadores passaram a ter um papel cada vez mais importante na coleta e supervisão de 

dados do processo de um determinado sistema (SOUZA, 2005).  

Atualmente, os sistemas de automação industrial utilizam tecnologias de computação e 

comunicação para automatizar a monitoração e controle dos processos industriais, efetuando 

coleta de dados em ambientes complexos, eventualmente dispersos geograficamente, e a 

respectiva apresentação de modo amigável para o operador, com recursos gráficos elaborados 

através de interfaces homem-máquina e conteúdo multimídia. 

O acesso remoto aos dados fornece, em tempo útil, o estado atual do sistema através de 

gráficos, previsões ou relatórios, viabilizando tomada de decisões pré-programadas ou em 

tempo real estabelecida pelo operador, facilitando tanto o monitoramento quanto o controle de 

um determinado processo (EBATA et al., 2000). 

2.4.1 Atividades Básicas 

Os sistemas supervisórios têm apresentado fundamental importância na estrutura de gestão 

das empresas, deixando de ser vistos como meras ferramentas operacionais, passando a ser 

vistos como relevante fonte de informação, desempenhando três atividades básicas: 

supervisão, operação, e controle (UDDIN et al., 2000). 

A supervisão inclui todas as funções de monitoramento do sistema, como gráficos que 

demonstram o comportamento de variáveis e relatórios em vídeo ou impressos. Na operação, 

encontra-se a vantagem de substituir as funções da mesa de controle, aperfeiçoando as opções 
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de ligar e desligar dos equipamentos de controle, com a possibilidade de alterar seu modo de 

operação. O controle supervisório é responsável por ajustar o set-point do mecanismo de 

controle dinamicamente, de acordo com o comportamento global do processo, onde os 

algoritmos de controle são executados numa unidade de processamento autônomo, neste caso, 

no microcontrolador (SOUZA, 2005).  

2.4.2 Características 

Segundo Marcuse et al. (1997), um sistema de supervisão caracteriza-se por fazer a aquisição 

de dados do processo, tornar os dados disponíveis visualmente, processar eventos e ativar 

alarmes e ser tolerante a falhas. Tais características, descritas abaixo, garantem a execução 

das três atividades básicas de um sistema SCADA. 

A aquisição de dados envolve a coleta e a transmissão de dados desde as instalações do 

sistema, eventualmente remotas, até as estações centrais de monitoramento. O procedimento 

se inicia quando a requisição de informações sobre o processo é feita pelo controlador do 

processo, ocorrendo uma solicitação local, na qual uma unidade de processamento autônomo 

lê os dados do processo através de dispositivos sensores. Caso a solicitação seja local, os 

dados são utilizados no controle do processo. Caso contrário, eles são transmitidos 

remotamente até a estação central, que armazena as informações em uma base de dados. 

A visualização dos dados se dá através da apresentação de informações através de interfaces 

homem-máquina, que permitem visualizar os dados lidos na fase de aquisição, além de 

fornecer previsões e tendências do processo produtivo com base nos valores dos dados e 

valores parametrizados pelo operador, exibindo gráficos e relatórios capazes de simular a 

evolução dos estados do processo controlado (SOUZA, 2005).  

Um sistema supervisório é capaz de gerar alarmes a partir da ocorrência de algum evento 

específico. Tais alarmes são classificados por níveis de prioridade em função da sua 

gravidade, onde alarmes relacionados às questões de segurança têm maior prioridade. As 

informações relativas a todos os alarmes gerados são armazenadas em arquivos, de modo a 

permitir uma análise mais detalhada dos eventos que os originou (MELENDEZ et al., 2001). 

A tolerância a falhas se dá através de informação redundante na rede de comunicação e de 

máquinas utilizadas como sistema de recuperação (backup). Assim, sempre que uma falha é 

verificada, as operações de sua responsabilidade são transferidas automaticamente para um 

substituto, de tal forma que não haja interrupções significativas na supervisão. 
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2.4.3 Estrutura Funcional 

Segundo Daneels e Salter (1999), um sistema de supervisão em um ambiente industrial 

automatizado é composto essencialmente por quatro elementos: processo físico, hardware de 

controle, software de supervisão e rede de comunicação. 

O processo físico, representado por sensores e atuadores, é o elemento principal do sistema e 

representa o objeto da supervisão. Os sensores capturam as informações relativas ao estado do 

sistema físico e as transmitem ao controlador do processo.  

O hardware de controle é utilizado na interface física e controle do processo (SOUZA, 2005). 

O processo de controle e aquisição de dados se inicia em unidades computacionais 

específicas, como CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e microcontroladores, com a 

leitura dos valores atuais dos dispositivos, realização de cálculos e seu respectivo controle.   

Segundo Ogata (2003), o software supervisório é visto como o conjunto de programas 

gerados e configurado no software básico de supervisão, onde são implementadas as 

estratégias de controle e supervisão com telas gráficas de interfaceamento homem-máquina. 

Tais atividades facilitam a visualização do contexto atual, a aquisição e tratamento de dados 

do processo e a gerência de relatórios e alarmes. Este software deve ter entrada de dados 

manual, através de teclado, onde os dados serão requisitados através de telas com campos pré-

formatados que serão preenchidos pelo operador. 

A rede de comunicação é o meio pela qual as informações fluem do hardware de controle 

para os microcomputadores, através de redes Ethernet, fibras óticas, linhas dial-up, rádio, etc. 

Dessa forma, é possível se estabelecer comunicação entre todos os elementos da estrutura de 

automação através de um meio físico adequado definido para a transmissão de dados, criando 

um sistema de comunicação em rede em que os elementos podem trocar dados e compartilhar 

recursos entre si, como ilustra a Figura 2.10 (SILVA, 2009).  

 

Figura 2.10 - Rede de Comunicação SCADA 

Fonte: SILVA, 2009. 



34 
 

2.5 Sistemas de Controle 

Um sistema a controlar pode ser parte de um equipamento ou apenas um conjunto de 

componentes de um equipamento que funcione de maneira integrada, com o objetivo de 

realizar determinada operação  Neste trabalho, sistema a controlar é denominado a qualquer 

objeto físico a ser controlado (como fornos, reatores químicos, componentes mecânicos, 

espaçonaves, etc) (OGATA, 2003).  

O controle de sistemas em malha fechada utiliza um sinal de medição atual da saída do 

sistema, C(s), para comparar com um sinal de referência previamente estabelecido R(s). A 

diferença entre esse sinal de medição e o sinal de referência é o erro do sistema E(s), utilizado 

para aplicar uma correção U(s) no sistema a ser controlado (OGATA, 2003). A Figura 2.11 

abaixo representa o diagrama de blocos e o fluxo de informações de um sistema de controle 

em malha fechada SISO (Single Input Single Output). 

 

Figura 2.11 - Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada 

Em que Gc(s) representa a função de transferência do controlador, G(s) representa a função de 

transferência da planta ou sistema a ser controlado e H(s) a função de transferência no 

caminho da realimentação. A Equação 2.5 representa a função de transferência em malha 

fechada para o diagrama apresentado. 

     

    
  

          

                 
 

(2.5) 

Sistemas de controle se baseiam na combinação de componentes que agem em conjunto para 

atingir determinado objetivo, geralmente conhecido como set-point, a partir de um algoritmo 

geralmente proporcional a uma ou mais variáveis que são medidas em tempo real por um 

equipamento de controle muitas vezes baseado em microprocessador. Para tanto, dispomos de 

vários tipos de controladores, cada um adequado para determinada aplicação.  
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2.5.1 Controlador ON/OF 

O controlador ON/OFF, ou LIGA/DESLIGA, é o controlador mais simples de ser 

implementado, podendo ser comparado a uma chave de liga e desliga. O sinal de erro é 

aplicado na entrada de um comparador cuja saída atua diretamente na entrada do sistema. O 

sinal de controle u(t) para este tipo de controlador é dado pela Equação 2.6 (ÅSTRÖM, 1995). 

     { 
              
              

 
(2.6) 

Em que Umáx e Umín são, respectivamente, o maior e o menor valor que o sinal de controle u(t) 

pode assumir e e(t) é o sinal de erro. O comportamento deste controlador pode ser descrito de 

forma gráfica pela Figura 2.12, onde o sinal de controle toma o valor máximo ou mínimo, 

dependendo do sinal do erro.   

 

Figura 2.12 - Sinal de Controle ON/OFF 

Fonte: LOURENÇO, 2008. 

A diferença entre o maior e o menor valor que o sinal de controle pode assumir é chamada de 

histerese. Normalmente, a histerese é ajustável de forma que o set-point fique entre esse valor 

do sinal de controle. Desta forma, o sistema controlado fica oscilando de um valor máximo a 

um mínimo e não atinge nenhum valor específico. 

2.5.2 Ação Proporcional 

Na ação proporcional, o sinal de controle aplicado, a cada instante, à planta é proporcional à 

amplitude do valor do sinal de erro, de acordo com a Equação 2.7 (OGATA, 2003). 

              (2.7) 

Em que Kp é uma constante denominada ganho proporcional.  

Um controlador proporcional consiste essencialmente num amplificador com ganho ajustável. 

Quanto maior o valor do ganho Kp, menor o erro do processo de controle, porém o erro não é 
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eliminado por completo. O aumento do ganho do controlador pode fazer com que o sistema 

oscile, se tornando instável. Por outro lado, um ganho muito baixo pode fazer com que o 

sistema demore a responder ao erro (IBRAHIM, 2006). 

2.5.3 Ação Proporcional Integral 

A ação de controle gerada pelo modo integral é proporcional à integral do sinal de erro no 

tempo. Em intervalos regulares, a ação integral corrige o valor da variável manipulada, 

somando a esta o valor do erro atuante. Este intervalo de tempo é o tempo integral (Ti), 

descrito na Equação 2.8 (OGATA, 2003). 

        (      
 

  
∫      

 

 

) 

 

(2.8) 

Ao se usar uma ação integral adiciona-se um polo na origem da função de transferência do 

controlador, o que permite que o erro estacionário de posição seja eliminado, desde que o 

controlador resulte em uma resposta estável. Se, por um lado, a ação integral elimina o erro 

estacionário, por outro, aumenta o tempo de estabelecimento e piora a estabilidade relativa, o 

que usualmente é indesejável (LOURENÇO, 2008).  

Ainda segundo Lourenço (2008), sempre que estiver combinado com a ação integral, o ganho 

da ação proporcional deve ser reduzido. O controle proporcional integral é utilizado em 

sistemas com frequentes alterações de carga, sempre que o controlador proporcional, por si 

só, não seja capaz de reduzir o erro estacionário a um nível aceitável. Contudo o sistema deve 

ter alterações de carga relativamente lentas, para evitar oscilações induzidas pela ação 

integral. 

2.5.4 Ação Proporcional Derivativa 

A função da ação derivativa é melhorar a estabilidade em malha fechada do sistema 

(ÅSTRÖM, 1995). Assim como o controle integral, o controle derivativo não é, isoladamente, 

uma técnica de controle, pois não é empregado sem o acompanhamento de uma ação de 

controle proporcional. A ação de controle derivativa consiste em uma resposta na saída do 

controlador que é proporcional a velocidade de variação do erro atuante, conforme descrito na 

Equação 2.9 (OGATA, 2003). 
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        (       

     

  
) 

(2.9) 

Em que o tempo derivativo Td é o período de tempo antecipado pela ação derivativa 

relativamente à ação proporcional, expresso em minutos ou segundos (OGATA, 2003). Nota-

se que o modo derivativo somente age quando há variação do erro no tempo. Se o erro for 

constante, mesmo que grande, não há ação corretiva. Por isso esse modo vem sempre 

associado a outros modos de controle 

A adição do modo derivativo ao modo proporcional resulta num controlador altamente 

sensível, uma vez que o primeiro, ao responder a uma taxa de variação do erro, permite 

correções antes deste ser elevado. Apesar de não afetar diretamente o erro estacionário, o 

modo derivativo adiciona amortecimento ao sistema, melhorando sua estabilidade, permitindo 

o uso de valores de Kp mais elevados, que levam à diminuição do erro estacionário. Porém, 

este modo acentua o ruído de alta frequência presente no sinal do erro. (LOURENÇO, 2008).  

2.5.5 Controlador Proporcional Integral Derivativo 

O controlador Proporciona Integral Derivativo (PID) resulta da combinação dos modos 

proporcional, integral e derivativo. É uma das técnicas de controle mais difundidas na 

indústria, sendo um algoritmo capaz de fornecer grande desempenho e excelentes respostas 

para uma série de processos. A maior parte dos sistemas de controle em malha fechada é 

baseada em controladores PID ou por esse algoritmo com pequenas variações. Esse tipo de 

controlador tem sua saída descrita pela Equação 2.10 (DORF; BISHOP, 2005). 

        (      
 

  
∫           

 

 

     

  
) 

(2.10) 

Em que u(t) é o sinal de controle; Kp é o ganho proporcional do controlador; e(t) é o sinal de 

erro do processo; Ti é denominado tempo integral do controlador e Td é o tempo derivativo.  

A ação integral está diretamente ligada à precisão do sistema sendo responsável pelo erro nulo 

em regime permanente. O efeito desestabilizador do controlador PI é contrabalançado pela 

ação derivativa que tende a aumentar a estabilidade relativa do sistema ao mesmo tempo em 

que torna a resposta do sistema mais rápida devido ao seu efeito antecipatório, permitindo um 

aumento do ganho e redução das tendências para as oscilações. 
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Vale salientar que a ação derivativa não é frequentemente utilizada. Muitos controladores 

industriais possuem somente a ação PI, em que a ação derivativa não vem a ser utilizada. O 

controle PI é suficiente para todos os processos onde as dinâmicas são essencialmente de 

primeira ordem, onde a resposta ao degrau assemelha-se a de um sistema de primeira ordem 

(ÅSTRÖM, 1995). Os efeitos na resposta do sistema em malha fechada, ao adicionar os 

modos proporcional, integral e derivativo são listados na Tabela 2.2. 

Os controladores PID se mostram bastante úteis quando o modelo matemático da planta não é 

conhecido e, portanto, métodos de projeto analítico não podem ser utilizados. Porém, 

diferentes regras de sintonia vêm sendo propostas e com a utilização destas, ajustes finos no 

controlador PID podem ser feitos em campo. Além disso, métodos de sintonia automática 

vêm sendo desenvolvidos e alguns controladores PID têm a possibilidade de fazer sintonia 

automática on-line (OGATA, 2003). 

Tabela 2.2 - Efeitos no Sistema das Ações Proporcional, Integral e Derivativo 

 

Fonte: LOURENÇO, 2008. 

2.5.6 Controle Digital 

Nas últimas décadas, a aplicação de computadores e dispositivos com arquitetura interna 

microprocessada para as técnicas de controle tiveram um aumento impressionante, devido à 

sua acessibilidade e vantagens oferecidas. Dorf e Bishop (2005), destacam que as vantagens 

ao se utilizar um controlador digital incluem aumento da sensibilidade da medição, uso de 

sinais codificados digitalmente, além da capacidade de reconfigurar facilmente, via software, 

o algoritmo de controle. A Figura 2.13 mostra um diagrama de blocos de uma malha de 

sistema de controle digital, em que os dados da medição do sensor são convertidos da forma 

analógica para a digital através do conversor analógico-digital. Uma vez digitalizado o sinal, o 

computador digital processa os sinais de entrada, fornecendo uma saída na forma digital, que 

é convertida novamente para a forma analógica pelo conversor digital-analógico e enviada ao 

atuador no processo.  
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Figura 2.13 - Diagrama de Blocos de um Sistema de Controle Digital 

Fonte: Modificado de DORF; BISHOP, 2005. 

2.5.7 Implementação do Controle Digital PID 

Para fazer a implementação em tempo discreto da lei de controle PID utilizando um 

microcontrolador, são utilizadas aproximações numéricas da derivada e da integral. Tais 

aproximações possibilitam descrever cada uma das ações de um controlador PID por uma 

equação de diferenças (ÅSTRÖM, 1995). Tal controle será implementado segundo a equação 

de diferenças que descreve a operação matemática a ser programada no microcontrolador, 

conforme a Figura 2.14 (CAMPO, 2004). 

 

Figura 2.14 - Diagrama de blocos dos controladores contínuo e digital 

Fonte: CAMPO, 2004. 

A Figura 2.15 representa o diagrama de blocos de um controle PID clássico no tempo 

contínuo. A sintonia desse controlador é feita através do ajuste dos parâmetros Kp, Kd e Ki a 

fim de obter uma resposta satisfatória (IBRAHIM, 2006). 
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Figura 2.15 - Sistema de um controlador PID em tempo contínuo 

Fonte: IBRAHIM, 2006. 

Neste controlador, o sinal de controle u(t), representado pela Equação 2.10, pode ser descrito 

segundo a Equação 2.11 (IBRAHIM, 2006). 

              ∫          

     

  

 

 

     

(2.11) 

Em que: 

   
  

  
                       

  

Tomando a Transformada de Laplace da Equação 2.10, podemos escrever a função de 

transferência de um controlador PID em tempo contínuo descrita pela Equação 2.12, em que   

é a variável de Laplace. 

    

    
     

  

   
        

(2.12) 

Para implementar o controlador PID utilizando um computador digital, é necessário converter 

a Equação 2.10 em tempo contínuo para a representação em tempo discreto. Existem diversas 

maneiras de se fazer essa conversão, dentre elas, talvez a mais simples de se usar é a 

Aproximação Trapezoidal para a integral e a Aproximação Inversa da Diferença para a 

derivada, respectivamente descritas abaixo (IBRAHIM, 2006).  

∫        ∑       
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Em que   representa o período de amostragem. 

Então, a Equação 2.10 pode ser descrita pela Equação 2.13. 

        [          

             

 
  

 

  
 ∑      

 

   

]      
(2.13) 

O controlador PID dado pela Equação 2.13 é uma forma adequada que pode ser implementada 

em um computador digital. Essa forma de controlador PID é também conhecida como 

controle PID de posição. Nota-se que uma nova ação de controle é implementada a cada 

tempo amostral (IBRAHIM, 2006). 

Obtendo-se a Transformada z da Equação 2.12, a forma discreta do controlador PID também 

pode ser derivada, resultando na Equação 2.14 (IBRAHIM, 2006). 
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] 

(2.14) 

Expandindo a Equação 2.14, obtemos a Equação 2.15 (IBRAHIM, 2006). 

                 [             ]   
   

  
     

  
    

 
[                       ] 

 

(2.15) 

Esta forma de controlador PID é conhecida como controle PID de velocidade. Nesta forma, a 

ação de controle atual utiliza o valor de controle anterior como referência. Devido à apenas 

uma mudança na ação de controle ser usada, essa forma de controlador PID oferece um 

controle sem colisão mais suave quando o erro é pequeno. Se existe um erro grande, a 

resposta do controle PID de velocidade pode ser lenta, especialmente se o tempo de ação 

integral Ti é grande (IBRAHIM, 2006).  

2.5.8 Métodos de Sintonia para Controladores PID 

Segundo Ogata (2003), a sintonia de um controlador se dá pelo processo de selecionar 

parâmetros que garantam uma dada especificação de desempenho. 
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Através do modelo de primeira ordem é possível determinar os parâmetros do sistema a ser 

controlado. Vários métodos de sintonia têm sido utilizados, sendo Ziegler-Nichols e Cohen-

Coon comumente mencionados em livros-texto na área de controle de processos. 

Em 1942, J.G. Ziegler e N. B. Nichols apresentaram um conjunto de regras para sintonia de 

controladores PID para determinação dos valores dos parâmetros Kp, Ti e Td, baseados na 

característica da resposta temporal de uma determinada planta mediante a um sinal degrau de 

entrada (OGATA, 2003).  

Derivado do trabalho de Ziegler e Nichols apresenta-se a seguir dois métodos para a sintonia 

de controladores para sistemas estáveis. Ambos visam ajustar o sistema compensado para 

responder ao degrau com uma percentagem de sobre-elevação máxima de 25%. 

Primeiro Método: Aplicado a sistemas cuja resposta ao degrau em malha aberta não possui 

sobre-elevação. Para aplicar este método é necessário obter experimentalmente a resposta ao 

degrau unitário do sistema a compensar em malha aberta sem o controlador. A condição 

necessária para aplicação deste método é a resposta ao degrau ser do tipo sobre-amortecido, 

apresentando o aspecto de um S, de acordo com a Figura 2.16 (OGATA, 2003). 

 

Figura 2.16 - Curva de resposta em forma de S 

Fonte: OGATA, 2003. 

A curva com o formato em S pode ser caracterizada pelo atraso L e a constante de tempo T. 

Tais parâmetros são determinados a partir da linha tangente no ponto de inflexão da curva, 

onde se determina a intersecção da linha tangente com a reta c(t) = c, onde o sistema 

estabiliza, e o eixo do tempo t (OGATA, 2003). A partir dos parâmetros L, T e K, Ziegler e 

Nichols sugeriram escolher os valores de Kp, Ti e Td, de acordo com a Tabela 2.3, bem como 

a sua função de transferência, representada pela Equação 2.17. 

O parâmetro K é definido de acordo com a Equação 2.16 (IBRAHIM, 2002). 
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(2.16) 

Em que Yf e Yi são, respectivamente, a saída final e a saída inicial da malha de controle, após 

estabilização do sistema. Xf e Xi representam, respectivamente, a entrada final e a entrada 

inicial da malha de controle, aplicadas no atuador para obtenção da curva de resposta do 

sistema. 

Tabela 2.3 - Regra de sintonia de Ziegler-Nichols baseada na resposta ao degrau da planta 

Tipo de controlador Kp Ti Td 

P 
 

  
 ∞ 0 

PI 
   

 

  
      0 

PID 
   

 

  
         

Fonte: IBRAHIM, 2006. 

         (  
 

   
     )  

(2.17) 

Segundo Método: Neste método, primeiramente definimos Ti = ∞ e Td = 0. Utilizando 

somente a ação de controle proporcional, Kp aumenta de 0 ao valor crítico Kcr, onde a saída 

apresenta uma oscilação sustentada pela primeira vez. Então, são obtidos experimentalmente 

o ganho crítico Kcr e o período Pcr, de acordo com a Figura 2.17 (OGATA, 2003). 

 

Figura 2.17 – Oscilação sustentada com período crítico Pcr 

Fonte: OGATA, 2003. 

Dados esses parâmetros, são escolhidos os valores de Kp, Ti e Td, de acordo com a Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 - Regra de sintonia de Ziegler-Nichols baseada no ganho crítico Kcr e no período crítico Pcr  

Tipo de controlador Kp Ti Td 

P        ∞ 0 

PI                 0 

PID                        

Fonte: OGATA, 2003. 

Uma das desvantagens do método de Ziegler-Nichols é que o sistema tende a produzir 

respostas mais oscilatórias em malha fechada. Para apresentar uma melhor resposta em malha 

fechada, Cohen e Coon sugeriram um grupo de equações similares ao método de Ziegler-

Nichols, que praticamente altera apenas o cálculo dos ganhos, utilizando os valores obtidos na 

resposta do sistema ao degrau unitário (LOVE, 2007). 

Cohen e Coon desenvolveram regras de ajuste de controladores visando obter respostas em 

malha fechada com uma razão de decaimento de ¼. Esse tipo de resposta apresenta melhor 

desempenho para rejeitar distúrbios na carga, que é o principal objetivo a ser alcançado para 

processos contínuos que trabalham em um mesmo ponto de operação (LOVE, 2007). 

O cálculo dos ganhos, segundo o método de Cohen-Coon é descrito pela Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 - Regra de sintonia de Cohen-Coon baseda na resposta ao degrau unitário 

Tipo de controlador Kp Ti Td 

P 

 
  

  

 
 
 

   0 

PI 
 

   
 

 
  

 
 
 

  

  
 

   

   
 

  
 0 

PID 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

  
  

  

 
 

 
  
 

   
 

 
 

 
  
 

 

Fonte: LOVE, 2007. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Máquinas Elétricas da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto.   

A partir dos resultados obtidos por Ferreira (2014), levando em conta sugestões para trabalhos 

futuros, foi realizada uma revisão bibliográfica dos principais componentes e princípios de 

funcionamento do projeto, iniciando os primeiros passos para o desenvolvimento do sistema. 

Primeiramente, foi realizado o desenvolvimento da parte física do sistema didático, com o 

projeto do circuito eletrônico, levando à criação de duas placas de circuito impresso, 

interligadas entre si, onde foi desenvolvido o protótipo. Como o protótipo proposto não possui 

botões físicos para ajustes e controle, toda a interface do usuário com o sistema é realizada 

pela tela do computador, através do software supervisório, que foi a segunda etapa do projeto. 

Após o desenvolvimento desta interface, foram realizados ensaios para ajustar o firmware de 

programação e sintonia de um controlador de temperatura PID.  

3.1 Projeto do Circuito Eletrônico 

O circuito eletrônico foi desenvolvido através do software Proteus, da empresa Labcenter 

Electronics, utilizando a aplicação ISIS, sob a orientação do professor orientador. Dentre as 

vantagens desse software, destacam-se bibliotecas com diversos modelos e marcas dos 

principais componentes eletrônicos existentes e a possibilidade de simular o funcionamento 

do projeto, incluindo o código de programação, por meio do arquivo de extensão .hex.  

3.1.1 Microcontrolador PIC 18F4550 

O elemento principal do circuito eletrônico é o microcontrolador. Através dele são conectados 

todos os componentes eletrônicos e é nele onde estão projetados o código de programação do 

sistema e a interface com o software supervisório. O microcontrolador escolhido foi o modelo 

PIC 18F4550 da Microchip Technology, por apresentar comunicação USB, conversores A/D 

e 2  módulos CCP, fundamentais para o projeto. A Figura 3.1 ilustra este poderoso 

microcontrolador, apresentando seus pinos e os principais componentes presentes no projeto. 

Para possibilitar o reinício do PIC, um botão de reset foi ligado ao pino de entrada 1 

denominado MCLR (Master Clear Reset) através de um resistor de 10kΩ ligado entre o pino 

de reset e o VCC.  
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Figura 3.1 - Microcontrolador PIC 18f4550 e pinos utilizados 

Nos pinos 13 e 14 do PIC, foi ligado um oscilador de cristal de quartzo de 20MHz, utilizado 

para medir precisamente o tempo e estabilizar frequências. Juntamente com o cristal, foram 

ligados 2 capacitores cerâmicos de 15pF cada, ligados ao terra (MICROCHIP, 2009). 

3.1.2 Circuito de Gravação ICSP 

Para a transferência do firmware de programação do computador para o microcontrolador, foi 

utilizado o circuito de gravação ICSP (In Circuit Serial Programming). Este circuito permite a 

gravação do código de forma serial através de três pinos do PIC (MCLR, PGC e PGD) pelo 

método ICSP, sem que seja necessário retirá-lo do sistema cada vez que for realizada uma 

gravação, evitando danos físicos e simplificando o processo. Além disso, esses circuitos são 

de baixo custo e não necessitam de alimentação externa.  

Para a implementação do circuito ICSP no projeto foi introduzida uma barra de pinos, onde as 

ligações foram ajustadas de acordo com o gravador MicroICD ZIF versão 1.0, desenvolvido 

pela Microgênios Soluções Eletrônicas. O esquema de ligação é apresentado pela Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Circuito ICSP 
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3.1.3 USB Bootloader 

A fim de eliminar a necessidade de um gravador externo, a Microchip Technology 

desenvolveu o código Bootloader, que possibilita a gravação do código no PIC através da 

porta USB. Para a implementação dessa tecnologia, deve-se ligar um botão de boot ao pino 37 

(porta RB4) para o modo Bootloader, de acordo com a Figura 3.3. Quando for necessária a 

gravação do código no microcontrolador, deve-se manter pressionado o botão boot e apertar o 

botão de reset.  

 

Figura 3.3 - Circuito Bootloader 

3.1.4 Sensores de Temperatura LM35 

Para a medição de temperatura do sistema, foram utilizados três sensores de temperatura 

LM35, para que o usuário possa analisar a temperatura do sistema em diferentes posições. 

O pino 1 do sensor é ligado ao VCC, o pino 3 é ligado ao terra e o pino 2 é dedicado à leitura 

de sinais, sendo conectados às portas analógicas AN0, AN1 e AN2 do microcontrolador, de 

acordo com a Figura 3.4. 

Cada sensor foi configurado no código de programação para ler 50 vezes a temperatura a cada 

instante de 1 segundo e fazer uma média aritmética entre essas leituras. Além disso, foi 

implementado um filtro a cada uma dessas médias, onde leituras com valores de temperatura 

com 2ºC distantes da média, não são levados em conta, a fim de excluir erros de leitura.  
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Figura 3.4 - Esquema de ligação do sensor LM35 

O sensor encontra-se ligado ao conversor analógico/digital do PIC, ou seja, o sinal enviado 

pelo sensor é convertido para digital. Para fazer essa conversão foi utilizado o máximo de bits 

de resolução que o microcontrolador suporta (total de 10 bits), o qual gerava valores de 0 a 

1023 em binário proporcional à tensão e, consequentemente, à temperatura de entrada.  

A sensibilidade desse sensor é de 10mV/1ºC. O conversor analógico digital do 

microcontrolador possui faixa de 0 a 5V, com 10 bits de resolução (0 a 1023). A metade 

corresponderá a 511 ou 2,5V, e assim por diante. Para efeitos de cálculo, haveria 5V na saída 

do sensor para uma temperatura de 500ºC, o que é diferente na prática, pois esse sensor só 

mede até 100°C. Porém, essa consideração nos permite generalizar isso para a seguinte regra 

de três: 

Temperatura              Resultado da conversão A/D 

                        500ºC              1023  (valores máximos) 

Assim, teremos: 

            
                              

    
 

 

3.1.5 Medidor de velocidade do cooler 

A fim de determinar a velocidade de rotação das pás do cooler, projetou-se um medidor de 

velocidade através de um sistema de emissão/recepção de sinal infravermelho, utilizando-se a 

chave optoeletrônica PHCT203. 
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O transmissor IR foi ligado diretamente ao VCC para emitir o sinal IR constantemente. Já o 

fotodiodo teve um de seus pinos ligados ao VCC, o pino central ligado ao terra e o pino de 

saída foi ligado à porta RB0 do PIC, referente à interrupção externa, seguindo recomendações 

do fabricante, de acordo com a Figura 2.9. 

O PHCT203 trabalha de forma que quando a luz IR não chega ao receptor, é enviado um 

pulso elétrico ao PIC. Ou seja, se o sensor capta algum sinal IR, o seu sinal de saída apresenta 

um valor de 0V e, caso contrário, se não existe nenhum sinal IR, sua saída fornece 5V.  

Desse modo, a cada momento que a pá do cooler cobrir e descobrir o emissor, o sinal de saída 

do receptor irá apresentar saída alta ou baixa, transmitindo esse sinal para o pino de 

interrupção externa do PIC, que irá trabalhar como um contador de eventos, permitindo 

determinar quantas vezes a pá do cooler interceptou o sinal IR dentro de um determinado 

intervalo de tempo. Sabendo-se a quantidade de pás existentes no cooler, determinou-se a 

velocidade de rotação das pás. 

Além disso, foi implementada uma malha de controle proporcional na medição de velocidade 

das pás do cooler. Isso permite que o cooler atinja uma velocidade configurada como set-

point pelo usuário no modo manual de funcionamento do sistema. Essa malha de controle 

também dá um impulso ao cooler para que esse comece a girar em velocidades mais baixas 

onde o cooler não tem força para iniciar a girar por si só.  

3.1.6 Sistema de Aquecimento 

Como fonte de calor do sistema, foi utilizada uma resistência de chuveiro elétrico em formato 

espiral no valor de 15Ω. Foi escolhido tal valor de resistência em função da corrente limite de 

800mA suportada pelo transistor BC337. A resistência foi alimentada por uma tensão de 12V, 

fornecendo 9,6W de potência e ligada por meio do transistor à porta CCP2 do PIC, (Figura 

3.5) para que possa ser realizado um controle via PWM do aquecimento do sistema.  

 

Figura 3.5 - Esquema de ligação dos resistores de aquecimento 
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Para a propagação do calor e resfriamento do sistema, um cooler foi ligado, também por meio 

do transistor BC337, à porta CCP1 do microcontrolador. É através do sinal PWM gerado por 

essa porta que se dá o controle PID de velocidade do cooler, a fim de manter o sistema numa 

faixa de temperatura determinada pelo usuário. 

3.1.7 Regulador de Tensão  

Como a tensão de alimentação do sistema é de 12V, devido ao cooler que é de 12V, torna-se 

necessário a introdução de um regulador de tensão, reduzindo a tensão para 5V, a fim de 

alimentar o microcontrolador e demais componentes ligados a ele. A Figura 3.6 representa o 

esquema de ligação do circuito integrado regulador de tensão LM7805, seguindo 

recomendações do fabricante. 

 

Figura 3.6 - Esquema de ligação do regulador de tensão 7805 

Dessa forma, o sistema é alimentado por uma fonte externa de 12V, que alimenta diretamente 

o cooler e os resistores de aquecimento. A alimentação do restante do circuito é feita através 

do regulador de tensão. Com isso, o pino de alimentação de 5V do conector USB não foi 

utilizado. 

3.2  Placa de Circuito Impresso 

Finalizado o projeto do circuito eletrônico e realizada a simulação no Proteus através da 

aplicação ISIS, deu-se segmento à confecção da parte física do projeto através da aplicação 

ARES. Por meio desse software, foram posicionados todos os componentes e foram traçadas 

as trilhas elétricas do circuito. 

A fim de facilitar a visualização do sistema pelo usuário, foram construídas duas placas de 

circuito impresso, posicionadas em dois andares, sendo a placa inferior dedicada à parte de 

controle e aquisição de dados do sistema e a placa superior dedicada à medição da 

temperatura, aquecimento e ventilação do sistema, além do sistema de medição de velocidade. 
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Na placa inferior, foram colocados componentes como o microcontrolador, regulador de 

tensão, circuito de gravação ICSP, botões de reset e boot, além do conector USB.  

Já na placa superior, foram instalados o cooler para ventilação, as resistências para 

aquecimento, bem como os transistores para chaveamento. Além destes, foram instalados o 

emissor e receptor infravermelho, separados fisicamente pelo cooler. Os sensores de 

temperatura foram posicionados em posições cada vez mais distantes do sistema de 

aquecimento e ventilação, para que o usuário possa analisar a temperatura do sistema em 

diferentes posições do túnel de vento. Além disso, a placa superior foi fechada com uma caixa 

de acrílico, para conservação da temperatura num ambiente fechado, a fim de criar um túnel 

de vento. 

Para conexão entre as duas PCIs, foram introduzidas duas barras de pinos em cada placa: uma 

dedicada à leitura dos sinais analógicos dos sensores de temperatura e a outra dedicada à 

leitura dos sinais digitais provenientes do receptor IR, resistência de aquecimento e o cooler. 

Tal separação foi utilizada para melhorar a qualidade dos sinais analógicos, evitando 

interferências e ruídos vindos de sinais próximos. 

Ainda priorizando imunidade a ruídos dos sinais, foram adotadas algumas técnicas no que se 

refere às trilhas elétricas, a saber (GARCÍA et al., 2004): 

 Trilhas mais grossas para o VCC e o terra, evitando áreas grandes entre eles;  

 Trilhas elétricas dos sinais posicionadas próximas ao terra; 

 Ângulos diferentes de 90º ao mudar a direção das trilhas; 

 Separação do plano de massa entre sinais analógicos e digitais, mantendo apenas um 

ponto de conexão entre eles; 

 Aterramento entre cada trilha elétrica, principalmente entre os sinais. 

Além disso, vale destaque para os capacitores de desacoplamento, de 100nF cada, conectados 

entre o VCC e o terra de cada circuito integrado do sistema (PIC, LM35, USB, etc). 

Os circuitos integrados possuem demanda energética inconstante, variando conforme 

condições impostas pelo circuito onde se encontram os chips, podendo aumentar 

consideravelmente a demanda energética de um instante para outro, em que a fonte de 

alimentação do circuito nem sempre consegue suprir essa necessidade no momento exigido. 

Então, o capacitor de desacoplamento serve como uma fonte de energia de ação rápida junto 
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ao circuito integrado, permitindo que ele opere até que a fonte de alimentação principal possa 

fornecer a corrente que ele necessita (RECKZIEGEL, 2009).  

Paralelamente ao que fora exposto linhas atrás, esse capacitor funciona também como um 

filtro, desviando os ruídos de alta frequência para o terra. 

As Figura 3.7 e Figura 3.8 representam o projeto das placas de circuito impresso realizadas 

através da aplicação ARES do software Proteus, imediatamente antes de serem 

confeccionadas fisicamente: 

 

Figura 3.7 - PCI de controle e aquisição de dados 

 

Figura 3.8 - PCI de medição de temperatura e controle de velocidade do cooler 

3.3 Firmware de programação do microcontrolador 

O firmware de programação foi desenvolvido em linguagem de programação C, utilizando o 

compilador CCS através do ambiente de programação PCW. Como o presente projeto não 

possui botões físicos para a interface homem-máquina, o firmware foi elaborado de modo a se 
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comunicar com o software supervisório. A programação gira em torno da leitura dos sinais 

enviados pelos três sensores de temperatura LM35, possuindo o modo de operação manual ou 

automático, descritos abaixo: 

3.3.1 Manual 

O acionamento do cooler e das resistências  é realizado a partir de um sinal realizado pelo 

usuário através do software supervisório. Desse modo, barras de rolagem permitem o usuário 

ligar e desligar as resistências ou configurar a tensão aplicada no cooler.  

Este modo é utilizado para testes, a fim de determinar a temperatura máxima e mínima 

atingida pelo sistema e também para conferir se o sistema está operando corretamente.  

Além disso, o modo manual é fundamental para a sintonia do controlador, segundo o primeiro 

método de Ziegler-Nichols, no qual foi configurada a ligação da resistência em 100% e a 

velocidade de rotação do cooler em 11rps. Dada essa configuração, aguardou-se a 

estabilização de temperatura do sistema, em que a velocidade do cooler foi elevada para 

23rps. Tais configurações específicas só foram possíveis devido à possibilidade de ajuste 

manual pelo usuário.  

3.3.2 Automático 

Esse é o modo de operação no qual o controlador é ativado. O algoritmo do controle de 

temperatura se baseia na leitura do sensor mais próximo à resistência, já convertida pelo 

programa para ºC. De acordo com o valor definido como set-point, o controle é realizado via 

PWM, atuando na tensão aplicada ao cooler (controle PI), alterando sua velocidade de 

rotação, a fim de manter a temperatura do sistema dentro de um erro mínimo possível. No 

modo automático, a resistência de aquecimento permanece sempre ligada em seu valor 

máximo.  

A Figura 3.9 representa o fluxograma de funcionamento do programa principal. 
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Figura 3.9 - Fluxograma simplificado do programa principal 
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O fluxograma do controlador de temperatura implementado é representado pela Figura 3.10. 
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Figura 3.10 - Fluxograma simplificado do controlador de temperatura 
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Além da leitura dos sensores e controle de temperatura do sistema, também foi implementado 

no código de programação um algoritmo de medição de velocidade das pás do cooler, 

funcionando tanto no modo manual, quanto no modo automático. Tal algoritmo foi 

implementado pelo tratamento da interrupção externa do PIC, configurada como sensível a 

borda de subida.  

A habilitação da interrupção externa é feita configurando o timer0 para interromper a cada 1 

segundo (1Hz), adicionando as seguintes linhas de códigos no programa: 

// interrupcao externa para medir velocidade do cooler 

ext_int_edge(L_TO_H); 

enable_interrupts(INT_EXT); 

// seta o timer 0 para interromper de 1 em 1 segundo (1Hz) 

setup_timer_0( RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256 ); 

set_timer0( 46005 ); 

A cada 1 segundo, são contabilizados quantas vezes as pás do cooler atravessaram a luz 

infravermelha emitida pelo sensor ótico, contabilizando pulsos. Como o cooler possui 7 pás, a 

cada 1 segundo o programa apresenta o número de pulsos divido por 7 (situação que é 

completada uma volta), obtendo a velocidade de rotação em rps (Rotação por Segundo). 

3.4 Sistema Supervisório 

Ferreira (2014) desenvolveu um sistema supervisório em linguagem de programação C# por 

meio da plataforma Visual Studio a fim de proporcionar uma melhor visualização do 

comportamento do sistema por meio de gráficos, botões e alguns mostradores. 

Neste trabalho, como a PCI não possui botões físicos de controle, toda a interface homem-

máquina é realizada através do sistema supervisório. Dessa maneira, através dessa interface 

são configurados todos os ajustes do sistema, como ligar e desligar as resistências, ajustar a 

velocidade de rotação do cooler, assim como ajustar a temperatura de set-point a qual se 

deseja atingir dentro de um erro mínimo. 

O sistema supervisório foi adaptado para esse trabalho seguindo algumas modificações de 

projeto. O supervisório atualizado conta com quatro abas, das quais três delas são dedicadas à 

exibição de gráficos referentes à leitura de cada um dos sensores. Cada uma dessas três abas 
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apresenta um gráfico da temperatura e do erro ao longo do tempo, monitorados por cada 

sensor. Porém, o controle de temperatura é realizado apenas pelo sensor mais próximo à 

resistência de aquecimento, sendo os outros sensores destinados apenas à análise de 

temperatura em diferentes posições do sistema. A quarta aba é dedicada à exibição das tabelas 

de sintonia de controladores de Ziegler-Nichols e de Cohen-Coon, além de permitir ao usuário 

configurar os valores dos ganhos proporcional, integral e derivativo. 

O programa supervisório ainda permite ao usuário ligar ou desligar a comunicação USB 

através do menu superior, além de possibilitar ao usuário salvar a última leitura realizada pelo 

sistema ou carregar uma leitura previamente salva. 

Para realizar a comunicação entre o supervisório e o microcontrolador, foi desenvolvido um 

protocolo de linguagem comum entre eles, para que possam se comunicar na mesma 

linguagem. Porém, a comunicaçã é realizada de modo assíncrono. O PIC envia pacotes de 5 

bytes a cada 250ms e o sistema supervisório envia pacotes de 8 bytes, apenas quando 

solicitado pelo usuário.  

Os bytes enviados pelo microcontrolador são tratados em tempo real e tratam da leitura do 

conversor AD do sensor de temperatura e da potência atual do cooler e da resistência. Já o 

supervisório envia os dados segundo solicitação do usuário. Cada um desses dados possui um 

prefixo de identificação para que o PIC compreenda qual dado é enviado no momento. 

A Figura 3.11 apresenta o fluxograma simplificado do sistema supervisório. 
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Figura 3.11 - Fluxograma simplificado de um sistema SCADA 
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3.5 Projeto e Sintonia do controlador 

O sistema foi desenvolvido a fim de estabelecer um controlador PID, que possui uma saída 

segundo a Equação 2.17. Entretanto, o sistema apresentou um comportamento de primeira 

ordem, sendo então utilizado apenas o controlador PI.  

O projeto do controlador foi realizado através do método empírico da curva de reação para os 

parâmetros de Ziegler Nichols e Cohen Coon.  

Testando cada velocidade do cooler através do modo manual, foi determinado o ponto de 

tensão aplicada no cooler onde este deixa atuar como propagador de calor e passa a atuar 

resfriando o sistema, em torno de 2,4V, ou 7rps. O sistema foi testado em malha aberta, onde 

foi aplicado uma tensão de 12V (100%) sobre a resistência de aquecimento e uma velocidade 

de 11rps aplicada no cooler, observando-se a evolução temporal de temperatura. Após a 

estabilização da temperatura do sistema, foi aplicado um degrau de 25% sobre o cooler, 

elevando sua velocidade para 23rps, até que o sistema se estabilizasse novamente. 

Tais valores de temperatura e velocidade foram utilizados para determinar o valor do 

parâmetro K, utilizado pelas Tabela 2.3 e Tabela 2.5, de acordo com a Equação 2.16 

(IBRAHIM, 2002). 

A saída final e a saída inicial (Yf e Yi) foram representados pelo valor de temperatura do 

sistema, em ºC, após estabilização do sistema. Já a entrada final e inicial (Xf e Xi) foram 

representados pelo valor da velocidade do cooler, em rps. Esses valores de entrada e saída 

foram utilizados para obtenção da curva de resposta do sistema.  

A partir do experimento da curva de reação foi gerado um gráfico de temperatura no tempo 

por meio do software Matlab, e com o auxílio do script que foi desenvolvido no trabalho de 

Cocota et al (2014) foi possível determinar o atraso e a constante do tempo do sistema, que 

foram empregados na determinação dos ganhos do controlador PI. A resposta teve um 

formato em “S”, característica da qual se determinou que é viável utilizar os métodos 

supracitados. O Matlab apresentou dois gráficos: um com a curva do sistema em formato 

descrito e outro gráfico que discrimina as derivadas em vários pontos da curva. O método de 

Ziegler Nichols foi aplicado traçando-se uma reta tangente ao ponto de inflexão máximo da 

curva. 
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Desse modo, a reta apresentada possibilitou o cálculo do atraso do sistema L e a constante de 

tempo T. Determinados esses valores, foi possível o cálculo dos parâmetros Kp e Ti do 

controlador de temperatura.  

Com os valores de L e T, a função de transferência do sistema e do controlador puderam ser 

respectivamente determinados, segundo a Equação 3.1 (IBRAHIM, 2006) e a Equação 3.2 

(IBRAHIM, 2002). 

      
     

    
 

(3.1) 

        (   
 

   
) 

(3.2) 

Utilizando a Aproximação Trapezoidal, obteve-se a função de um controlador discreto 

segundo a Equação 2.15. 

Realizado o projeto e da sintonia do controlador através do Método de Ziegler e Nichols, foi 

também analisada a sintonia segundo o Método de Cohen-Coon, a fim de comparar o método 

que resultasse numa resposta mais satisfatória. Para fins didáticos, a resposta do sistema foi 

também avaliada e comparada com outro controlador não sintonizado, com valores aleatórios 

de ganho Kp e Ti. 
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4 RESULTADOS 

4.1 O sistema túnel de vento 

Finalizados os projetos das PCIs na aplicação ARES do software Proteus, foi dado 

procedimento à impressão das trilhas, furos dos componentes e soldagem nas placas de 

circuito impresso, resultando no aspecto final do sistema, apresentado na Figura 4.1. Na placa 

inferior é possível observar o microcontrolador, a porta USB no fundo esquerdo e o regulador 

de tensão no fundo direito. Na placa superior observa-se o cooler à esquerda, a resistência de 

chuveiro elétrico posterior ao cooler e os sensores de temperatura LM35 dispostos 

espaçadamente. A placa superior foi vedada com uma caixa construída em acrílico, com furos 

ao fundo, para propagação do calor por um túnel de vento. Além disso, observam-se fios 

coloridos para estabelecer a ligação entre as duas PCIs. 

 

Figura 4.1 - Sistema Túnel de Vento (vista lateral) 

A Figura 4.2 apresenta uma visão traseira do sistema, dando realce ao sistema de medição de 

velocidade, onde os sensores óticos de emissão e recepção dos sinais foram posicionados 

alinhadamente antes e depois do cooler. 
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Figura 4.2 - Vista traseira do sistema 

4.2 O sistema supervisório 

Após aprimoramento do sistema supervisório desenvolvido por Ferreira (2014), obteve-se a 

interface representada pela Figura 4.3. Nela podemos monitorar a temperatura dos 3 sensores 

LM35, alternando entre as abas ‘Sensor 1’, ‘Sensor 2’ e ‘Sensor 3’, onde são exibidos 

gráficos de temperatura e erro em função do tempo e um mostrador da temperatura, dedicados 

a cada sensor.  

Na parte direita, o usuário pode ajustar a ligação das resistências e definir a velocidade de 

rotação do cooler (modo manual); além de definir um set-point de temperatura e ajustar os 

ganhos do controlador (modo automático). Além disso, na parte superior direita, um 

mostrador exibe a velocidade de rotação do cooler a todo instante e na parte inferior esquerda 

o usuário pode observar a variação da velocidade do cooler em função do tempo. 

 Na quarta aba, ‘Sintonia’, o usuário pode escolher utilizar o controle através da regra de 

sintonia de Ziegler-Nichols ou pela regra de sintonia de Cohen-Coon. Além disso, nessa aba o 

usuário pode ajustar os valores de entrada e saída iniciais e finais, o tempo de atraso L e a 

constante de tempo T. A Figura 4.4 ilustra tal aba.  
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Figura 4.3 - Tela do sistema supervisório 

 

Figura 4.4 - Aba 'Sintonia' do sistema supervisório 
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4.2.1 O medidor de velocidade 

A Figura 4.5 exibe o mostrador de velocidade do cooler em seis diferentes instantes, onde a 

velocidade do cooler foi ajustada, em modo manual, para permanecer, respectivamente, nas 

velocidades de 39rps, 32rps, 24rps, 17rps, 10 rps e 6rps. 

 

Figura 4.5 - Mostradores de velocidade do cooler 

4.3 Projeto e sintonia do controlador 

O projeto e sintonia do controlador PI foram realizados através de um experimento baseado 

no método da curva de reação de Ziegler-Nichols, em que foi obtida experimentalmente a 

resposta ao degrau unitário do sistema a compensar em malha aberta, sem o controlador.  

Para encontrar o modelo do sistema, a resistência de aquecimento foi ligada em 100% (12V) e 

o cooler foi ligado a uma velocidade de 11rps até a estabilização de temperatura do sistema, 

que ocorreu após aproximadamente 300 segundos, à temperatura de 35,6ºC. Após a 

estabilização de temperatura, foi aplicado um degrau com uma percentagem de sobre-

elevação de 25% sobre o cooler, elevando sua velocidade para 23rps. Desse modo, obteve-se 

a curva de resposta do sistema, até que a temperatura se estabilizou novamente, por volta de 

31,1ºC.  

A Figura 4.6 apresenta o gráfico, obtido pelo software Matblab, que representa a resposta do 

sistema ao degrau aplicado, em que a linha verde mostra o instante em que o degrau de sobre-

elevação de 25% foi aplicado ao cooler.  
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Figura 4.6 - Gráfico de resposta do sistema a um degrau 

Através dos dados obtidos pelo gráfico da Figura 4.6, o Matlab gerou um gráfico com cálculo 

das derivadas de todos os pontos do gráfico supracitado, mostrado pela Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 - Gráfico de Cálculo das Derivas e Ponto de Inflexão Máximo 

Através do gráfico da Figura 4.7, podemos observar dois pontos em que o valor da derivada é 

máximo. Porém, o ponto mais à esquerda, se deve a um erro de cálculo da derivada, onde a 

temperatura do sistema permaneceu constante no tempo, apresentando uma ligeira reta. Nesse 
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ponto, o Matlab calcula a derivada como se fosse máxima, o que não corresponde à realidade. 

Então, o ponto onde a derivada é máxima, é o no ponto x = 424s, que é o ponto de inclinação 

máxima da curva.  

Esse ponto é fundamental para a determinação dos parâmetros do sistema. É nesse ponto que 

é traçado uma reta tangente à curva de resposta, representada pela reta em vermelho da Figura 

4.6. A partir dessa reta podemos obter o atraso do sistema L e a constante de tempo T. 

O valor de L é dado pela diferença de tempo entre o momento em que a reta de inflexão cruza 

a temperatura inicial e o momento em que é aplicado o degrau no cooler. Já o valor de T é 

dado pela diferença de tempo entre o momento que a reta de inflexão atinge o valor final de 

temperatura e o momento que a reta cruza a temperatura inicial. 

Através do gráfico da Figura 4.6, encontramos os valores L = 11,5 e T = 22,5. 

O valor de K do sistema foi obtido segundo a Equação 2.16: 

  
          

      
          

 

4.4 Identificação da função de transferência do sistema e do controlador 

A função de transferência do sistema em malha aberta foi determinada através da Equação 

3.1. 

      
              

       
 

 

O controle foi testado segundo as regras de sintonia de Ziegler-Nichols e de Cohen-Coon. Os 

ganhos do controlador, sua função de transferência e o diagrama de blocos seguem abaixo 

discriminados segundo cada regra: 

4.4.1 Método de Ziegler-Nichols 

Os ganhos Kp e Ti do controlador foram obtidos segundo a Tabela 2.3. 
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Através da Equação 3.2, determinou-se a função de transferência do controlador proposto. 

             (   
 

       
)  

                    

       
 

 

A mostra o diagrama de blocos do sistema em malha fechada com o controlador PI. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Método de Cohen-Coon 

Os ganhos Kp e Ti do controlador foram obtidos segundo a Tabela 2.5. 

   

 
    

 
  

 
 
 

  

    
       

 
 
  

       
    
    

           

 

    

  
    

   
   

       

      
    

   

       
    

  
            

 

Através da Equação 3.2, determinou-se a função de transferência do controlador. 

             (   
 

         
)  

                   

         
 

 

A Figura 4.9 mostra o diagrama de blocos do sistema em malha fechada com o controlador 

PI. 

       𝑒     𝑠

      𝑠
 

           𝑠        

      𝑠
 

 

  
 

Sistema Controlador mVºC 

ERRO 
Set-point 

Figura 4.8 – Diagrama de blocos do sistema segundo Zigler-Nichols 
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4.5 Discretização da saída do controlador PI 

A discretização da saída do controlador PI foi realizada através da Aproximação Trapezoidal 

para a integral. Essa forma de controlador é conhecida como controle PI de velocidade, em 

que a ação de controle atual utiliza o valor de controle anterior como referência e uma nova 

ação de controle é implementada a cada tempo amostral.  

A constante de tempo T corresponde a 22,5 segundos e é recomendado que o tempo de 

aquisição τ seja bem menor que 22,5/10 = 2,25 segundos (IBRAHIM, 2002).  Então foi 

adotado um período de amostragem τ =1 segundo. 

Substituindo-se os parâmetros Kp = - 4,6945 e Ti = 37,95 na Equação 2.15, obtemos a saída 

discretizada do controlador PI segundo o método de Ziegler-Nichols. 

                       [               ]

  
        

     
       

 

 

                   [           ]                

 

Então, encontrou-se a saída discreta do controlador PI pelo método de Ziegler-Nichols com o 

valor de Kp = - 4,6945 e Ki = - 0,1237.  

De modo similar, realizou-se o cálculo da saída discretizada do controlador PI segundo o 

méto de Cohen-Coon, com Kp = - 4,9179 e Ti = 18,8653 

       𝑒     𝑠

      𝑠
 

          𝑠        

        𝑠
 

 

  
 

Sistema Controlador mVºC 

ERRO Set-point 

Figura 4.9 – Diagrama de blocos do sistema segundo Cohen-Coon 
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                       [               ]

  
        

       
       

 

 

                   [           ]                

 

Assim, encontramos a saída discreta do controlador PI pelo método de Cohen-Coon, com o 

valor de Kp = - 4,9179 e Ki = - 0,2607.  

4.6 Resposta do controlador 

A fim de se observar o funcionamento do sistema para controle de temperatura, o set-point do 

sistema foi inicialmente ajustado para 39ºC. Após estabilização da temperatura, o set-point foi 

configurado para 33ºC, para observar sua resposta frente a uma queda de temperatura. 

Estabilizada a temperatura, o set-point foi ajustado para controlar a temperatura em 36ºC, 

observando sua resposta frente a uma elevação de temperatura desejada. 

Primeiramente, foram utilizados os valores dos ganhos do controlador referentes ao método 

do Ziegler-Nichols, em que Kp = - 4,6945 e Ki = - 0,1237. A Figura 4.10 exibe a resposta do 

controlador de temperatura, onde a temperatura se mantém bem próxima do valor definido 

como set-point, oscilando dentro de uma faixa de 0,1ºC. 

 

Figura 4.10 - Gráfico da Variação da Temperatura (Ziegler-Nichols) 

Para melhor análise da variação da resposta do sistema em torno da temperatura de set-point , 

a Figura 4.11 exibe o gráfico do erro ao longo do tempo, onde no tempo equivalente a 200 
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segundos o set-point foi ajustado para 33ºC e no tempo equivalente a aproximadamente 570 

segundos o set-point  foi ajustado para 36ºC. Pode-se observar que o erro do sistema se 

mantém quase constante sobre a linha de Erro = 0ºC. 

 

Figura 4.11 - Gráfico do Erro ao longo do tempo (Ziegler-Nichols) 

A Figura 4.12 exibe a variação da velocidade do cooler em função do tempo para o controle 

feito através do método de Ziegler-Nichols. Pode-se observar que a velocidade aumenta 

rapidamente para a queda de temperatura, da mesma forma que cai rapidamente para elevar a 

temperatura do sistema em função do set-point ajustado, executando alterações suaves de 

velocidade perto da faixa de temperatura desejada.   

 

Figura 4.12 - Gráfico da variação da velocidade do cooler (Ziegler-Nichols) 

Na segunda parte do experimento, os set-points foram configurados com o mesmo valor. 

Porém, dessa vez, os ganhos do controlador foram ajustados segundo o método de Cohen-

Coon (Kp = - 4,9179 e Ki = - 0,2607). Assim como a resposta de temperatura obtida pelo 
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primeiro método, este segundo também ajustou a temperatura num valor bem próximo do 

desejado pela temperatura de set-point, com oscilações de 0,1ºC. As Figura 4.13 e Figura 4.14 

apresentam a resposta do sistema frente ao controle de temperatura realizado pelo método de 

Cohen-Coon. 

 

Figura 4.13 - Gráfico da Variação da Temperatura (Cohen-Coon) 

 

Figura 4.14 - Gráfico do Erro ao longo do tempo (Cohen-Coon) 

A velocidade do cooler também variou de modo bem semelhante ao primeiro experimento, 

como exibe a Figura 4.15. 
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Figura 4.15 - Gráfico da variação da velocidade do cooler (Cohen-Coon) 

Por fim, o sistema foi ajustado com valores aleatórios dos ganhos proporcional e integral, com 

Kp = -0,6603 e Ki = 38,296. Na Figura 4.16 pode-se observar que o sistema tenta controlar a 

temperatura em torno do set-point ajustado, porém apresenta oscilações de temperatura mais 

elevadas, chegando a quase 1ºC. A Figura 4.17 exibe o erro ao longo do tempo do sistema 

ajustado com valores aleatórios. 

  

Figura 4.16 - Gráfico da Variação da Temperatura (sem sintonia) 



73 
 

 

Figura 4.17 - Gráfico do Erro ao longo do tempo (sem sintonia) 

Pode-se observar pela Figura 4.18 que o cooler sofre alterações mais fortes de velocidade ao 

tentar controlar a temperatura desejada, enquanto que nos sistemas projetados pelos métodos 

de Ziegler-Nichols e Cohen-Coon o cooler se mantém numa velocidade quase que constante 

quando atinge a temperatura de set-point.  

 

Figura 4.18 - Gráfico da variação da velocidade do cooler (sem sintonia) 

Ferreira (2014) realizou um controle de temperatura com ganhos de Kp = 148,6467 e Ki = 

129,7181, obtidos através do método de Ziegler Nichols. Em seu trabalho, a temperatura 

oscilou dentro de uma faixa de 0,3ºC ao redor do valor desejado. Os experimentos realizados 

neste trabalho através de um controlador projetado pelo método de Ziegler-Nichols ou pelo 

método de Cohen-Coon apresentam ganhos negativos e consideravelmente menores 

(respectivamente Kp = - 4,6945; Ki = - 0,1237 e Kp = - 4,9179; Ki = - 0,2607), onde o controle 

de temperatura apresentou um erro máximo de 0,1ºC.  
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Os efeitos no cooler durante o controle realizado por Ferreira (2014) foram analisados através 

da variação da tensão aplicada, que apresentou valores de 0,5V a 3V quando próximo do set-

point. O presente trabalho apresenta variações na velocidade do cooler de até 4rps quando 

próximo da temperatura desejada. Dado que a velocidade máxima atingida pelo cooler foi de 

40rps, deduzimos que sua velocidade varia em 10% próximo do set-point. Como o valor da 

tensão aplicada ao cooler atual se limita a 12V, deduzimos que o cooler varia sua tensão em 

1,2V durante o controle, se apresentando variações mais suaves no atual experimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do estudo acerca de microcontroladores e de teoria de controle foi possível obter as 

leis de controle discretas de um controlador PI, possibilitando assim uma implementação 

prática de controle de temperatura interna de um ambiente em escala reduzida.  

Através da resposta do controlador projetado pelo método de Ziegler-Nichols e pelo método 

de Cohen-Coon, foi possível criar um sistema didático de controle de temperatura automático 

de baixo custo para estudantes do curso de Engenharia de Controle e Automação.  

O sistema de controle proposto apresentou um desempenho satisfatório, visto que o mesmo 

conseguiu conduzir a temperatura desejada do sistema dentro de um erro máximo de 0,1ºC, 

proporcionando uma resposta mais satisfatória àquele sistema desenvolvido por Ferreira 

(2014). Um dos fatores cruciais nesse resultado é o isolamento entre o sistema e o ambiente 

externo por uma caixa de acrílico.  

Além disso, o sistema de controle de velocidade do cooler foi imprescindível para melhorar a 

ação de controle. Os valores da velocidade do cooler em rps tiveram grande influência sobre o 

valor da constante K.  

O sistema SCADA, aperfeiçoado em linguagem de programação C#, foi essencial para ajuste 

de parâmetros e visualização dos dados em tempo real do sistema de controle, mostrando 

possível a Interface Homem-Máquina apenas pela tela do computador, já que este trabalho 

não possui botões físicos.  

Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a criação de um algoritmo em linguagem C# 

para o cálculo do atraso do sistema L e a constante de tempo T através de gráficos gerados 

pelo programa supervisório, fazendo com que todo o experimento seja realizado através do 

mesmo software. 

Além disso, sugere-se a utilização de um cooler PWM para melhor resposta do atuador sobre 

o sistema. Além do GND e da alimentação, esse cooler possui duas saídas destinadas ao 

sensor de rotação e ao controle de rotação.  

Embora o projeto desenvolvido tenha utilizado estratégias de controle clássicas, as futuras 

perspectivas são de que o sistema construído possa ser utilizada para estudo de técnicas 

avançadas de controle de processos, utilizando, por exemplo, Lógica Fuzzy e Redes Neurais. 
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