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Resumo 

 

Este trabalho visa estudar uma malha de vazão de uma determinada planta 

didática, por meio de técnicas clássicas de controle. O estudo passa pela ambientação da 

planta, com todos os seus componentes, parâmetros e dispositivos acionadores. Após 

esse levantamento, o estudo das técnicas de controle fundamenta as ações para a 

implantação do controle na planta. 

Para a realização do estudo e a implementação futura do controle na malha, o 

sistema foi modelado matematicamente, para ajuste dos parâmetros de controle. 

Também foi desenvolvido um sistema que varia a velocidade da eletrobomba, a fim de 

que se tenha uma variação da vazão do sistema por este método. 

O trabalho está dividido da seguinte manei 

O capítulo 1 mostra a introdução do trabalho, descrevendo os objetivos e a 

metodologia de estudo e desenvolvimento que será empregada. 

O capítulo 2 descreve todo o sistema da planta didática Yokogawa, mostrando 

toda a sua instrumentação e detalhando a malha de vazão, que é o objeto de estudo 

deste trabalho. 

O capítulo 3 é uma revisão bibliográfica da técnica de controle empregada e de 

sua sintonia. 

O capítulo 4 descreve a modelagem matemática da malha de vazão do sistema. 

O capítulo 5 se refere a implementação do controle, a partir da simulação obtida e 

o desenvolvimento dos elementos de acionamento que irão atuar na malha de vazão. 

O capítulo 6 é a conclusão do trabalho e o capítulo 7 sugestões de futuros 

trabalhos a serem realizados na malha de vazão da planta didática Yokogawa. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este trabalho é baseado em uma planta didática do laboratório do curso técnico 

de Eletrotécnica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerias (CEFET-

MG), denominada Planta Didática Yokogawa. Esta planta é utilizada em aulas do curso 

técnico e do curso de Engenharia Elétrica da instituição. 

O trabalho consiste no estudo das técnicas de controle e das formas de atuação na 

malha. Toda a formulação matemática desenvolvida ao longo do curso é colocada em 

prática nesse estudo e aplicada em uma planta real que reproduz processos industriais 

em escala reduzida. 

Foram utilizados conhecimentos desenvolvidos em várias disciplinas, tais como: 

instrumentação eletrônica, instrumentação industrial, análise e sistemas lineares, 

controle de processos e sistemas controlados por computador. Em resumo, disciplinas 

do eixo de controle. 

O sistema é descrito e analisado, destacando-se principalmente a malha objeto de 

estudo. Algumas técnicas de controle serão descritas afim de que a implementação do 

controle seja de melhor compreensão. 

1.1. Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar e comparar duas formas de atuação de 

vazão distintas que são: por restrição de vazão (estrangulamento da válvula) ou por 

controle da velocidade do fluido. Para o sistema de controle será implementada a técnica 

de controle PID (Proporcional, integral e derivativo, na malha de vazão da planta 

didática YOKOGAWA, entre dois tanques não interativos. Assim, espera-se definir em 

quais pontos ou regiões operacionais é mais apropriado controlar a vazão por um dos 

dois métodos. 
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1.2. Metodologia 

Para a implementação e análise do controle da malha de vazão é necessário 

levantar dados a respeito de todos os componentes da malha, que são: a motobomba, a 

válvula eletrônica, a válvula manual, os tanques e a tubulação existente. Por meio de 

alguns testes consegue-se observar a interação entre estes componentes e até relacioná-

los com a variável controlada, a vazão de fluido. 

No TCC1 foi realizada uma revisão bibliográfica sobre algumas técnicas de 

controle que posteriormente serão utilizadas para controlar a malha de vazão. Nesta 

revisão bibliográfica são citados também os métodos de sintonia dos controladores. 

Alguns dados já foram colocados para que se obtenha uma relação entre os atuadores e a 

vazão do sistema. 

No TCC 2 foi necessário o levantamento da dinâmica do sistema, obtendo assim 

os dados necessários para a modelagem. Esta etapa é de extrema importância, uma vez 

que é a partir do sistema modelado que se define os parâmetros do controlador, tais 

como: o ganho proporcional, o  tempo integral, dentre outros. 

Nesta etapa, também foi desenvolvido o sistema eletrônico que irá alterar a 

velocidade da eletrobomba, deste o circuito eletrônico até o programa do 

microcontrolador. 

Com estes dados será feita uma simulação do controlador para a malha e, caso o 

resultado da simulação seja satisfatório, o controle será implementado. A partir do 

ponto em que o controle foi implementado, vários pontos operacionais serão testados. 

Com os resultados encontrados será feito uma análise sobre os pontos do sistema, nos 

quais uma estratégia de controle obteve uma resposta melhor que a outra. 

  



 

 

Planta didática YOKOGAWA

A planta Yokogawa é constituída por 3 tanques

01, B-02 e B-03), que int

temperatura e atuadores

mostra a figura 2.1. Através destes equipamentos, podem

temperatura, pressão, nível e vazão, tan

conjunta, utilizando controladores ou malhas separadas, ou também, um único controle 

para vários processos. 

Figura 

 

Para o estudo da ma

de aquecimento, no qual

fluido do processo: um conjunto de resistores de aquecimento.

possui um sensor de temperatura do 

Capítulo 2 

Planta didática YOKOGAWA 

A planta Yokogawa é constituída por 3 tanques (TQ 1, TQ 2 e TQ3), 3

, que interligam um tanque a outro, sensores

e atuadores, que são as válvulas e as motobombas já citadas

. Através destes equipamentos, podem-se estudar processos de 

temperatura, pressão, nível e vazão, tanto de maneira individual, como de forma 

conjunta, utilizando controladores ou malhas separadas, ou também, um único controle 

Figura 2-1 – Planta didática Yokogawa 

a malha de temperatura é usado o tanque 01, 

no qual se encontra o dispositivo responsável pelo

m conjunto de resistores de aquecimento. Este

um sensor de temperatura do tipo Pt-100 a 3 fios.  
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(TQ 1, TQ 2 e TQ3), 3 bombas  (B-

, sensores de nível, vazão e 

, que são as válvulas e as motobombas já citadas, conforme 

se estudar processos de 

to de maneira individual, como de forma 

conjunta, utilizando controladores ou malhas separadas, ou também, um único controle 

 

o tanque 01, denominado tanque 

pelo aquecimento do 

Este tanque também 



 

 

 

O tanque 02, denominado 

proveniente do tanque 01, e também pode

o tanque de reservatório do fluido do processo. Para 

temperatura, é utilizado 

HART, que mostra ao usuário o valor da grandeza de temperatura.

Para a malha de nível 

transmissor de pressão difere

pela pressão da altura da coluna d’

componentes. Em ambos os tanques, uma amostra do fluido é retirada para que se faça 

uma medição de nível de forma visu

Para a medição de 

indireta ou com o nível ou com a vazão, já que nela não existem instrumentos dedicados 

a esta medição. Os componentes das malhas 

figura 2.2. 

Figura 

O tanque 02, denominado tanque de processo, recebe a água aquecida

iente do tanque 01, e também pode receber água fria do tanque 03. O tanque 03 é 

o tanque de reservatório do fluido do processo. Para realizar a leitura da var

 um transmissor de temperatura com 2 entradas, protocolo 

HART, que mostra ao usuário o valor da grandeza de temperatura. 

Para a malha de nível é utilizado no tanque 01 um sensor de nível

transmissor de pressão diferencial. Neste processo, o nível é medido de forma indireta

pela pressão da altura da coluna d’água. No tanque 02 também existe

componentes. Em ambos os tanques, uma amostra do fluido é retirada para que se faça 

uma medição de nível de forma visual.  

a medição de pressão na planta é necessário que se trabalhe de forma 

ou com o nível ou com a vazão, já que nela não existem instrumentos dedicados 

Os componentes das malhas acima descritas podem ser 

Figura 2-2 - Descrição dos equipamentos da planta
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tanque de processo, recebe a água aquecida, 

do tanque 03. O tanque 03 é 

a leitura da variável de 

um transmissor de temperatura com 2 entradas, protocolo 

no tanque 01 um sensor de nível com um 

o nível é medido de forma indireta, 

. No tanque 02 também existem os mesmos 

componentes. Em ambos os tanques, uma amostra do fluido é retirada para que se faça 

e se trabalhe de forma 

ou com o nível ou com a vazão, já que nela não existem instrumentos dedicados 

acima descritas podem ser visualizados na 

 

Descrição dos equipamentos da planta 



 

 

Em todos os processos

válvulas manuais existentes em diversas conexões ent

fluido para outro local, reduzindo a vazão entre os tanques.

A bomba 02 é acionada 

alteração da velocidade desta

acionadas de forma direta.

O controlador utilizado na 

S10, fabricado pela própria Yokogawa, que é um sistema aberto de controle em rede, 

Network Control System (

3 e a instrumentação com protocolo

Para facilitar a visualização das variá

desenvolvido, através do software ELIPSE SCADA, 

controle, que se comunica

O sistema controlador, supervisório e planta 

figura 2.3. 

Figura 

 

Em todos os processos podem ser simulados distúrbios na malha

válvulas manuais existentes em diversas conexões entre os tanques, desviando

fluido para outro local, reduzindo a vazão entre os tanques. 

A bomba 02 é acionada por um inversor de frequência trifásico, 

alteração da velocidade desta. As outras bombas são do tipo monofásicas

acionadas de forma direta. 

utilizado na  planta é um PLC (STARDOM FCN

S10, fabricado pela própria Yokogawa, que é um sistema aberto de controle em rede, 

Network Control System (NCS), software de programação baseado na norma IEC

com protocolo HART, específico para sensores e atuadores.

Para facilitar a visualização das variáveis desejadas e atuar na malha

desenvolvido, através do software ELIPSE SCADA, um aplicativo de supervisão e 

se comunica com o sistema, através de driver MODBUS

O sistema controlador, supervisório e planta são interligados

Figura 2-3 - Controlador + Supervisório + Planta
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r simulados distúrbios na malha através de 

re os tanques, desviando parte do 

trifásico, que permite a 

bombas são do tipo monofásicas, e são 

FCN), modelo NFBU200-

S10, fabricado pela própria Yokogawa, que é um sistema aberto de controle em rede, 

, software de programação baseado na norma IEC-61131-

HART, específico para sensores e atuadores. 

veis desejadas e atuar na malha foi 

um aplicativo de supervisão e 

avés de driver MODBUS. 

são interligados, como mostra a 

 

Controlador + Supervisório + Planta 
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2.1. Malhas de vazão da planta Yokogawa 

A  planta  YOKOGAWA possui 2 malhas de vazão: uma entre os tanques TQ 1 e 

TQ2 e outra entre os tanques TQ2 e TQ3. 

A malha entre os tanques TQ 1 e TQ 2 é composta por um sensor de vazão do tipo 

placa de orifício, um transmissor de pressão diferencial, uma válvula eletropnemática, 

além de válvulas manuais. 

Nesta malha pode-se variar a vazão trabalhando com o controle da posição da  

válvula eletropneumática, restringindo a passagem do fluido, ou então variando a 

velocidade da motobomba 01, que é a bomba responsável por transportar o fluido entre 

os tanques. Ambos permitem uma variação de 0 a 100 % de vazão. 

A malha entre os tanques TQ 2 e TQ 3 é composta por um sensor de vazão do tipo 

área variável (Rotâmetro) e por um inversor de frequência, que controla a velocidade do 

fluido através da motobomba 3. Também é possível uma variação de 0 a 100 % de vazão 

desta malha. 

2.2. Medição de vazão 

Existem diversos modos de se medir vazão, seja por dispositivos 

eletroeletrônicos, magnéticos, por dispositivos mecânicos ou hidráulicos. Os mais 

utilizados são: medição por pressão diferencial (placa de orifício, tubo de Venturi e tubo 

de Pitot); magnéticos, baseado na Lei de Faraday; ultrassônicos, baseado no efeito 

Doppler.  

Existem também medidores de vazão que trabalham com variação de área. Na 

malha de vazão da planta didática Yokogawa existe a placa de orifício e o de área 

variável (rotâmetro). 

A placa de orifício consiste basicamente de uma chapa metálica, perfurada de 

forma precisa e calculada, a qual é instalada perpendicularmente ao eixo da tubulação. A 

medição de vazão é feita a partir do diferencial de pressão entre os dois lados da placa, 

como mostra a equação 2.1:  

� = � ∗ √∆�                                                                                (2.1)                         
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Onde Q é a vazão, k é uma constante que depende do instrumento usado e das 

dimensões da tubulação e ∆P a variação de pressão. 

A placa de orifício da planta Yokogawa mede uma faixa de 0,3 a 1,2 m³/h. A 

medição é feita apenas em um sentido, do tanque 01 em direção ao tanque 02. Um 

desenho da placa de orifício da planta Yokogawa pode ser vista na figura 2.5 

 

Figura 2-5- Placa de orifício – Planta Yokogawa 

 

O rotâmetro consiste em um tubo cônico, contendo no seu interior um flutuador. 

A posição do flutuador vai depender da diferença entre o peso próprio e a força do 

empuxo causada pela vazão. Como o peso do flutuador é constante, a altura que o 

flutuador atingir depende da vazão. A medida é feita de forma visual, geralmente no 

próprio tubo. Na maioria dos casos, sua escala é linear.   



 

 

Figura 2-

2.3. Instrumentação da malha

 

Figura 2-6- Escala do rotâmetro 

 

-7- Descrição do medidor de área variável(Rotâmetro)

Instrumentação da malha 
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Descrição do medidor de área variável(Rotâmetro) 
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2.3.1  Válvula eletropneumática 

A válvula eletropneumática da planta está posicionada entre os tanques 01 e 02. 

Esta válvula recebe um sinal de controle do PLC, de 4 a 20 mA, que determina o 

percentual de abertura desta. Sua abertura e fechamento são feitos através do 

posicionador. Uma imagem da válvula pode ser vista na figura 2.8. 

 

Figura 2-8- Vávula eletrônica-pneumática 

 

O posicionador desta válvula é um conversor I/P. O conversor I/P é ligado à saída 

analógica do PLC da planta, recebendo um sinal de 4 a 20 mA e variando a posição de 

abertura de 0 a 100%. O conversor I/P mostrado na figura 2.9. 

 

Figura 2-9- Posicionador da válvula 
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Esta válvula é de extrema importância para o estudo uma vez que uma das 

formas de controle da vazão é feita por este dispositivo, restringindo a passagem de 

fluido. Nela estão conectados manômetros para medição visual da pressão.  

2.3.2 Válvula Manual 

As válvulas manuais da planta, além de restringirem a passagem do fluido em 

determinados locais, podem também simular distúrbios no processo. Como será feito 

um controle de vazão entre dois tanques, abrindo-se esta válvula surge um novo 

caminho para a passagem do fluido, reduzindo assim a vazão do processo, que deve ser 

corrigida. 

Estas válvulas também tem a função de ajustar e limitar a máxima passagem de 

fluido em determinada tubulação. Elas são do tipo esfera. Na planta didática Yokogawa, 

algumas válvulas manuais estão disponíveis para o usuário do lado externo da planta. A 

válvula manual da planta é mostrada na figura 2.10 

 

Figura 2-10- Válvula manual 

2.3.3 Motobombas 

As bombas utilizadas na planta Yokogawa são de pequena potência na ordem de 

1/4 CV. Na planta existe 2 tipos:  Trifásica e monofásica. 

As motobombas são alimentadas em 220 V e trabalham em 60 Hz. Elas não 

devem trabalhar a vazio, para não serem danificadas. Estas motobombas possuem 

ventilação forçada através de um ventilador já acoplado ao seu eixo.  
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No estudo em questão, como será trabalhado a malha de vazão entre os tanques 

TQ 1 e TQ 2, será utilizado somente a moto bomba monofásica. A motobomba 

monofásica é mostrada na figura 2.11. 

 

Figura 2-11– Motobomba monofásica 

2.3.3 Transmissores 

Os transmissores são instrumentos que recebem a variável de processo e geram 

um sinal de saída padrão, proporcional ao valor desta variável. Na planta didática 

Yokogawa existem 2 tipos de transmissores: de temperatura e de pressão diferencial. 

Estes transmissores são responsáveis por receber os sinais provenientes dos sensores e 

converte-los para um sinal padrão que possa ser lido pelo PLC. Possuem um display em 

seu corpo possibilitando a leitura da variável desejada.  

O transmissor de temperatura da planta recebe o sinal do Pt-100, convertendo-o, 

padronizando e enviando o sinal ao PLC da planta. Em seu corpo também é possível 

realizar a leitura da temperatura do tanque. Na planta tem-se um transmissor para o 

tanque de aquecimento e outro para o tanque de processo. O transmissor de 

temperatura é mostrado na figura 2.12. 

 

Figura 2-12- Transmissor de temperatura 

 



 
 

19 
 

As medições de nível e de vazão são feitas por meio do transmissor de pressão, 

uma vez que tanto o nível quanto a vazão são funções do diferencial de pressão. Tem-se 

um transmissor para o tanque TQ 1, outro para o tanque TQ 2 e outro para a placa de 

orifício. O transmissor de pressão diferencial da planta didática é mostrado na figura 

2.13. 

 

Figura 2-13- Transmissor de pressão diferencial 
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Capítulo 3 

Técnicas de Controle 

Os sistemas de controle são divididos em duas categorias: Controle em malha 

aberta e controle em malha fechada. Os sistemas em malha aberta são mais simples, 

operando de acordo com o comando enviado pelo operador.  

O sistema em malha fechada permitiu a introdução de controladores na malha, 

fazendo com que sua variável controlada se ajuste no tempo, de forma automática e 

rápida as perturbações do ambiente em que o sistema se encontra. Um sistema em 

malha fechada pode ser visto na figura 3.1. 

 

Figura 3-1 - Sistema em malha fechada 

 

A função de transferência de um sistema em malha fechada, desconsiderando-se 

o efeito das perturbações e ruídos é dada por: 

�(�)/�(�)  = �(�) ∗ �(�) ∗ �(�)  
1 + �(�) ∗ �(�) ∗ �(�) 

No sistema em malha aberta, em que o sinal de saída não tem efeito sobre o sinal 

de controle, perturbações, erros e distúrbios não são corrigidos automaticamente, sendo 

necessário reajustar manualmente o sinal de controle da malha, o que não acontece nos 

sistemas em malha fechada. 

Os sistemas em malha fechada têm como principais vantagens: 

• Menor sensibilidade a variações de parâmetros do processo; 

• Melhor rejeição as perturbações; 



 
 

21 
 

• Melhor redução do erro em regime; 

• Fácil controle e ajuste da resposta transitória. 

A única desvantagem do sistema em malha fechada é seu custo, devido à 

instrumentação necessária. (Ribeiro & Coelho Michel, 1999) 

O controlador pode ser projetado por várias técnicas de controle, como por 

exemplo o controle PID. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, e é aplicado de 

acordo com o processo em questão. 

Os controladores podem ser implementados, por exemplo, em circuitos 

eletrônicos, por meio de um PLC, um microcontrolador, etc. Esses dispositivos são 

responsáveis por, ao receber um sinal de erro, calcular o sinal de controle rapidamente e 

enviar a resposta ao atuador do sistema, corrigindo assim sua variável ao valor do set 

point. 

3.1. Controle PID 

O controlador PID é uma forma mais elaborada dos compensadores em avanço e 

atraso, e seu algoritmo nasceu empiricamente na indústria. A equação do controlador, 

no padrão ISA, no domínio do tempo é representada na equação 3.1: 

�(�) = �� ��(�) + 1
�� ∗ � �(�)�� +  �� ∗ ��(�)

��                                                                        (3.1) 

Esta equação, no domínio da frequência fica da forma: 

"� = �� ∗ # 1 + 1
(�� ∗ �) +  �� ∗ �$                                                                                               (3.2) 

O controle PID é o tipo de controle mais utilizado no controle em malha fechada 

na indústria. Segundo Aströn (Åström & Hägglund, 2006), ele resolve entre 90 e 95% 

dos problemas da engenharia de controle. Ele consiste em um bloco que contém ações 

proporcional, integral e derivativa, como pode ser visto na figura 3.2. 
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Figura 3-2 - Diagrama de blocos do controlador PID 

 

A popularidade dos controladores PID pode ser atribuída parcialmente ao seu 

bom desempenho em uma ampla faixa de condições de operação e parcialmente a sua 

simplicidade funcional, a qual permite que engenheiros os operem de um modo simples 

e direto. Para implementar tal controlador, três parâmetros devem ser determinados no 

processo, sendo eles: o ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo (Dorf, 

2009). 

A ação de controle proporcional consiste em aplicar na planta, a cada instante de 

tempo, um ganho k ao sinal de erro do sistema. Este ganho, também chamado de 

constante de proporcionalidade (Kp) ou ganho proporcional está relacionado com a 

velocidade de resposta do controlador. 

%&(�) = �' ∗ �(�)                                                                                                                               (3.3) 

Quanto maior for o ganho Kp, menor será o erro em regime permanente, mas as 

oscilações da variável controlada também serão maiores. 

A ação de controle integral consiste em aplicar um sinal que é proporcional à 

integral do erro. Ela tem como principal característica o fato de anular o erro em regime 

estacionário. Via de regra, não se trabalha com ganho integral, e sim com tempo integral, 

em que, �� = (
)*. 
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%'(�) = 1
�� ∗ � �(�)                                                                                                                          (3.4) 

A ação integral está relacionada à amplitude e à duração do erro do sistema. Em 

geral, ela é utilizada junto com a ação proporcional, sendo o controlador PI, largamente 

utilizado na indústria. 

Já a ação derivativa consiste em aplicar um sinal proporcional a derivada do erro. 

Este controlador em geral só é utilizado em conjunto com um controlador PI devido ao 

fato de que muitas vezes sua ação instabiliza a malha de controle. Sua principal 

vantagem é antecipar a ação de controle, reduzindo o tempo para que o erro se anule e 

diminuir eventuais sobressinais e tempo de acomodação. Pode utilizar para 

parametrizar o controlador PID o tempo derivativo (Td) ou o ganho derivatio (Kd). 

%�(�) = �� ∗ � �(�)
��                                                                                                                           (3.5) 

Teoricamente, a ação derivativa sempre melhoraria o comportamento dinâmico 

do processo, e isso ocorre em muitas malhas de controle onde o processo é lento. 

Entretanto, em processo mais rápidos o ruído é amplificado pela ação derivativa, 

tornando sua aplicação indesejável (Alves, 2012). 

3.2. Sintonia dos controladores 

O controlador PID, no domínio da frequência, padrão ISA, tem a seguinte forma 

da equação 3.2.. 

Em controladores PID comerciais, é comum ao invés de se ajustar o ganho 

proporcional, ter como opção disponível a faixa proporcional ou banda proporcional, 

que é proporcional a 100/Kp,  expressa em porcentagem. 

Calcular e determinar os valores mais plausíveis para determinado sistema, é 

sintonizar o controlador. Estes valores dependem do que o sistema necessita para a 

melhor operação, como máximo de sobressinal, razão de decaimento, estabilidade, etc. 

Um dos métodos mais utilizados são as regras de Ziegler-Nichols. Esta sintonia se 

dá a partir das características da resposta transitória obtida experimentalmente na 

própria instalação. 

Segundo OGATA (Ogata, 1993), as regras de Ziegler-Nichols para determinação 

têm sido amplamente usadas para determinar parâmetros de controladores PID em 
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sistemas de controle de processos em que a dinâmica da planta não é precisamente 

conhecida. 

Outra forma de se determinar os parâmetros de controladores pode ser feita 

através do lugar das raízes, onde se trabalha considerando controladores PID como 

compensadores em avanço e atraso de fase. 

Há também o método de CAPA-TAU, de Aström e Hägglund (Åström & Hägglund, 

2006). Este método é mais elaborado, pois demanda mais informações a respeito do 

processo. Para realizar a sintonia por este método, é necessário conhecer o ganho 

crítico, o período crítico e o ganho estático do sistema, também conhecido como ganho 

em regime permanente. Este método surgiu para melhorar as respostas obtidas com os 

métodos de Ziegler-Nichols sem perder a sua simplicidade.  

No método de Cohen e Coon [Cohen and Coon, 1953], a resposta do sistema em 

malha aberta é medida, e esta resposta é comparada a um sistema de primeira ordem 

mais tempo morto. Os parâmetros do PID são obtidos em função da constante de tempo 

e do tempo morto. Este método também é conhecido como método da curva de reação 

do processo. 
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Capítulo 4  

Modelagem 

4.1. Introdução teórica 

 

Um modelo pode ser definido como uma representação abstrata dos aspectos 

essenciais de um determinado sistema (Assis, 2000). Eles são utilizados para “traduzir” 

ou representar, de alguma forma, um comportamento ou uma relação de causa e efeito, 

como por exemplo, de fenômenos e processos industriais, por meio de expressões, 

equações e números (Oliveira, 2008). A essência da arte de modelagem consiste em 

identificar, dentre todas as características do sistema, as quais são as mais importantes 

para descrevê-lo como um todo e quais governam a maior parte do mesmo (Tolentino, 

2002). 

Nos diversos campos da ciência os modelos matemáticos são utilizados com suas 

devidas finalidades tais como: na economia, agricultura, medicina, engenharia, entre 

outros. No campo da engenharia e, especialmente na área de controle de processos, os 

modelos matemáticos são utilizados para representar ainda que de uma forma muito 

compacta, o comportamento dominante de processos industriais (Oliveira, 2008). A 

vantagem de se utilizar modelos para simular a planta real é que a simulação evita a 

realização de muitos experimentos com o sistema real, pois estes podem ser caros, 

perigosos ou muito lentos. É importante avaliar as justificativas técnicas e econômicas 

para a modelagem, verificando se o modelo contribuirá efetivamente para a solução do 

problema (Assis, 2000). 

Os modelos matemáticos são importantes para o entendimento do 

funcionamento dos processos, para as simulações de comportamentos sob condições de 

trabalho variadas e, também, para o projeto de controladores (Martins, 2001). 

Dois fatos devem sempre estar presentes ao modelador matemático. Em primeiro 

lugar, o modelo desenvolvido para um determinado sistema é apenas uma 



 
 

26 
 

representação aproximada. Consequentemente, não existe O modelo do sistema, mas 

sim uma família de modelos com características e desempenhos variados. A decisão de 

qual desses modelos escolher é um dos problemas não triviais com o qual o modelador 

se defrontará. Em segundo lugar, o modelo é uma aproximação de apenas algumas 

características do sistema real. Em outras palavras, pretender desenvolver um modelo 

que contenha muitas das características do sistema real é um alvo normalmente 

inatingível (Aguirre, 2007). 

Existem como tipos de modelos básicos os modelos teóricos e os modelos 

empíricos. Os modelos empíricos são obtidos a partir da realização de experimentos e 

analise dos dados obtidos, relação entre os dados de entrada e saída, e também são 

chamados de modelado de caixa preta enquanto os modelos teóricos, também 

conhecidos como modelo caixa branca, são obtidos a partir das leis físicas básicas e, 

onde são necessário que se conheça as relações matemáticas que regem o mesmo. Ainda 

há os modelos mistos.  

 

4.2. Modelagem da Planta Yokogawa 

O processo de modelagem da malha de vazão da planta didática Yokogawa foi 

realizado para duas condições distintas de funcionamento: 

I. Variação de vazão por restrição da passagem; 

II. Variação de vazão por variação da velocidade de bombeamento. 

 

A seguir serão apresentados os testes e resultados para as duas condições. 

4.1.2 Modelagem do sistema considerando variação de vazão por 
restrição 

 Modelagem Completa 

 

Na tentativa de se obter um modelo global para o sistema, que engloba tanto o 

sistema da planta quanto o atuador, o modelo proposto visa atender a faixa operacional 
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do sistema, de 0 a 100 % de abertura da válvula, para se obter de 0 a 100 % de vazão no 

sistema. A figura 4.1 apresenta o diagrama de blocos para o modelo global: 

 

Figura 4-1- Diagrama de blocos Modelo global 

 

Ao observar a resposta da malha de vazão aos sinais aplicados foi realizada a 

tentativa de aproximar o sistema por um modelo de primeira ordem mais tempo morto, 

onde o sistema pode ser descrito como a equação 4.1: 

"(�) = -
./0( ∗ �12/                                                            (4.1) 

 

Onde k é o ganho do processo, τ é a constante de tempo e θ é o tempo morto.   

Para a modelagem foi utilizado o método das áreas. Para que o método possa ser 

aplicado, o sistema deve ser dinâmico e auto-regulável. Por se tratar de um método 

determinístico, em sua essência, este método é menos sensível a ruídos se comparado a 

outros métodos que se baseiam na identificação de alguns pontos da resposta em malha 

aberta, como por exemplo, o método de sintonia de Ziegler-Nichols. Para aplicar este 

método, alguns pontos da resposta em malha aberta da planta devem ser identificados. 

O tempo médio de assentamento (θ+τ) e o ganho k são estimados através de mudanças 

nos níveis de operação quando o sistema está operando em malha aberta. A constante de 

tempo τ é determinada através de experimentos de malha aberta onde o sinal de 

entrada é um degrau ou uma rampa (Ribeiro L. d., 2010). A figura 4.2 mostra como 

determinar os coeficientes por meio da curva da resposta obtida. 



 

 

Figura 4-2 - Determinação dos coeficientes do modelo a partir do método 

Visando identificar possíveis diferenças no comportamento dinâmico do sistema 

ao longo de toda sua faixa operacional, os teste

operacionais a cada 20% de abertura da válvula. Os testes comprovaram haver grandes 

mudanças entre estas faixas operacionais, conforme mostram os dados da tabela 

Tabela 

Abertura da 

válvula (%)

15 a 35
35 a 55
55 a 75
75 a 95
M
  
95 a 75 
75 a 55
55 a 35
35 a 15
Média
  
Média final

Determinação dos coeficientes do modelo a partir do método 

entificar possíveis diferenças no comportamento dinâmico do sistema 

ao longo de toda sua faixa operacional, os testes foram divididos em regiões 

operacionais a cada 20% de abertura da válvula. Os testes comprovaram haver grandes 

s entre estas faixas operacionais, conforme mostram os dados da tabela 

Tabela 1 - Coeficientes obtidos pelo método das áreas 

Abertura da 

válvula (%) 
k τ θ 

15 a 35 1,351 2,6 0,6 
35 a 55 0,5304 2,2 1,2 
55 a 75 0,2938 2,2 1,8 
75 a 95 0,1915 2,2 0,8 
Média 0,6002 2,3 1,1 
       

95 a 75  0,2049 2 2 
75 a 55 0,2988 2,6 1,2 
55 a 35 0,5785 2,2 0,8 
35 a 15 1,3793 2,6 1 
Média 0,6154 2,35 1,25 
       

Média final 0,6078 2,325 1,175 
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Determinação dos coeficientes do modelo a partir do método das áreas 

entificar possíveis diferenças no comportamento dinâmico do sistema 

foram divididos em regiões 

operacionais a cada 20% de abertura da válvula. Os testes comprovaram haver grandes 

s entre estas faixas operacionais, conforme mostram os dados da tabela 1.  

 



 

 

 

A validação do modelo da faixa operacional de 15 a 35% de abertura d

pode ser observada na figura 4.

 

 

É possível observar que o modelo ficou próximo ao sinal medido, principalmente 

em relação à constante de tempo. 

constante de tempo em 

mesma, em torno de 2,2 segundos. No entanto, o

diferentes. Mesmo usando a média entre todos os mode

um modelo médio, chegaríamos a um ganho de 0,6078 o que não corresponde muito 

bem a dinâmica da planta

médio é o descrito na equação

Assim, nota-se que mesmo se tratando de uma média entre todos 

encontrados para todas as faixas 

adequadamente o sistema em questão

sistema, no caso a válvula.

 

 Modelagem separada

 

A validação do modelo da faixa operacional de 15 a 35% de abertura d

na figura 4.3.  

Figura 4-3- Modelo obtido e dados medidos 

possível observar que o modelo ficou próximo ao sinal medido, principalmente 

constante de tempo. Para todos os modelos obtidos, nota

 cada degrau aplicado, em todas as faixas, 

, em torno de 2,2 segundos. No entanto, os ganhos entre as faixas são muito 

diferentes. Mesmo usando a média entre todos os modelos obtidos, chegando

modelo médio, chegaríamos a um ganho de 0,6078 o que não corresponde muito 

bem a dinâmica da planta na grande parte da faixa operacional de 0 a 100 %

médio é o descrito na equação 4.2: 

"(�) = 3,5367
8,98:/0( ∗ �1(,(6:/			                                                    

se que mesmo se tratando de uma média entre todos 

s as faixas operacionais, o modelo não consegue representar 

equadamente o sistema em questão. Isto se deve a não linearidade do atuador do 

sistema, no caso a válvula. 

Modelagem separada 
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A validação do modelo da faixa operacional de 15 a 35% de abertura da válvula 

possível observar que o modelo ficou próximo ao sinal medido, principalmente 

todos os modelos obtidos, nota-se que a 

cada degrau aplicado, em todas as faixas, foi praticamente a 

entre as faixas são muito 

los obtidos, chegando-se assim a 

modelo médio, chegaríamos a um ganho de 0,6078 o que não corresponde muito 

na grande parte da faixa operacional de 0 a 100 %. O modelo 

                                                    	4.2 

se que mesmo se tratando de uma média entre todos os modelos 

consegue representar 

Isto se deve a não linearidade do atuador do 
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Como o modelo global não atendeu satisfatoriamente a representatividade do 

sistema, foi feita uma modelagem de forma separada, ou seja, separando-se o atuador do 

sistema. Dessa forma, a não linearidade do atuador não afeta a determinação do modelo 

do sistema. O atuador, por ser não linear, será representado e manipulado por um 

polinômio. A figura 4.4 mostra o processo de modelagem em separado: 

 

Figura 4-4- Modelagem separada 

A relação entre a vazão e a abertura da válvula pode ser obtida medindo os 

valores de vazão em função da abertura da válvula, mantendo-se a eletrobomba em 

operação nominal durante todo este teste. Foram realizados medições para aberturas de 

15 a 95 % e os valores encontrados estão listados na tabela 2: 

Tabela 2 - Relação entre a abertura da válvula e a vazão 

Abertura (%) Vazão (%) 

95 98,08 

75 93,13 

55 87,53 

35 76,71 

15 49,02 

 

Pode-se determinar o polinômio de abertura da válvula a partir da vazão 

requerida, que está descrito na equação 4.3: 



 

 

 

�;�<�=<>	�>	?áA?=A>	%

� 	0,00107247 ∗ E9 	F 		0,

F 253,15472011																	

 

Em que x é o valor da vazão em %.

E também pode ser determinado o polinômio que determina a vazão a partir da 

abertura da válvula. Este po

 

G>HãJ

� 13,778944

Em que x é o valor da abertura da válvula em %.

 

 Validação

 

Comparando o polinômio 

deste polinômio pode ser observada na 

Figura 4-5

 

Desta forma, ao sepa

fica mais simples. Como o modelo 

entrada e de saída (de 0 a 100 %)

constantes de tempo e tempo morto

dinâmica da planta não se altera

o sistema é modelado pela função de transferência da equação 4.5:

	 

,19683563 ∗ E8 � 12,54226165 ∗ E

																																																																																		

Em que x é o valor da vazão em %. 

E também pode ser determinado o polinômio que determina a vazão a partir da 

abertura da válvula. Este polinômio está na equação 4.4: 

J		% � 1,6896 ∗ 101N ∗ E9 	F 0,036931 ∗ E

778944																																																																														

Em que x é o valor da abertura da válvula em %. 

Validação 

o polinômio da equação 4.3 com os dados da tabela 2

deste polinômio pode ser observada na figura 4.5. 

5-- Curva do polinômio encontrado e dos dados medidos

Desta forma, ao separar o atuador do restante do sistema, o model

omo o modelo possui a variável vazão percentual como grandeza de 

entrada e de saída (de 0 a 100 %) o ganho do sistema se torna unitário. Para as 

constantes de tempo e tempo morto, os valores mantêm-se os mesmo da tabela 1

dinâmica da planta não se altera. Sendo assim, utilizando-se os valores médios da tabela, 

o sistema é modelado pela função de transferência da equação 4.5: 
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																													4.3	

E também pode ser determinado o polinômio que determina a vazão a partir da 

E8 	� 2,87210639 ∗ E

																																	4.4 

com os dados da tabela 2, a validação 

 

Curva do polinômio encontrado e dos dados medidos 

rar o atuador do restante do sistema, o modelo do sistema 

possui a variável vazão percentual como grandeza de 

o ganho do sistema se torna unitário. Para as 

os mesmo da tabela 1, pois a 

os valores médios da tabela, 
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                                           "(�) = (
8,98:/0( ∗ �1(,(6:/                                                 (4.5) 

 

O diagrama de blocos da modelagem separada realizada é mostrado na figura 4.6: 

 

 

Figura 4-6- Diagrama de blocos modelagem separada 

 

 

 

4.1.1 Modelo do sistema para o controle por variação da velocidade da 
bomba 

 Modelagem separada 

 

Para realizar a modelagem do sistema visando o controle por meio da variação da 

velocidade da eletrobomba foram realizados testes na bomba, variando-se a tensão 

aplicada e medindo-se a vazão. Para alterar a tensão na bomba foi preciso o auxílio de 

um variador de tensão, denominado Varivolt. Este equipamento consiste em um 

autotransformador com tap ajustável que permite variar a tensão na saída de 0 a 250 

VCA. Durante este teste, a válvula que também limita a vazão nesta região do sistema foi 

ajustada em seu valor máximo de abertura e permaneceu neste ponto durante todo o 

teste. A bomba teve sua velocidade alterada por meio da mudança de tensão aplicada em 

seus terminais. A tensão na bomba foi ajustada entre 90 e 220 V, sendo que 220 V é sua 

tensão nominal e os valores medidos para a vazão de saída em função da tensão aplicada 

encontram-se na tabela 3: 
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Tabela 3 - Relação entre tensão na eletrobomba e a vazão 

Tensão(V) Vazão(%) 

220 102 

211 100 

200 99 

190 96 

180 95 

170 93 

160 91 

150 87 

140 82 

130 74 

120 61 

110 41 

100 24 

90 11 

 

A partir destes dados é possível obter um polinômio que fornece o valor da 

tensão que deve ser aplicada na bomba para que se obtenha uma determinada vazão. O 

polinômio encontrado é o da equação 4.6: 

 

��O�ãJ(G) =   8,2108 ∗ 1015 ∗ EN −  0,001323 ∗ E9 +  0,068529 ∗ E8 − 0,648805 ∗ E
+ 90,74605                                                                                                             (4.6) 

 

Em que x é a vazão desejada, em percentagem. 

 

 Validação 

 

A validação do polinômio pode ser observada na figura 4.7. Esta figura mostra a 

comparação entre a curva dos dados medidos (tabela 1) e a curva obtida por meio do 

polinômio da equação 4.5.  



 

 

Figura 4-7

 

7- Curva do polinômio encontrado e dos dados medidos
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Curva do polinômio encontrado e dos dados medidos 
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Capítulo 5  

Implementação do Controle 

Neste capítulo será descrita a implementação do controle da malha de vazão da 

planta didática Yokogawa, começando pela sua simulação, detalhando a implementação 

e apresentando os resultados. 

5.1. Simulação 

Antes de realizar a implementação física do controle e observar os resultados foi 

feita uma simulação para determinação e ajustes dos parâmetros do controlador PI que 

serão utilizados. Para realizar a simulação utilizou-se o SIMULINK, uma ferramenta do 

software MATLAB para simulação em diagramas de blocos. O diagrama construído para 

a realização da simulação é mostrado na figura 5.1 

 

Figura 5-1- Diagrama de simulação SIMULINK 

Para determinar os parâmetros de sintonia do controlador foi utilizado o método 

de sintonia de Ziegler-Nichols. O método de sintonia Ziegler-Nichols consiste em, ao 

obter experimentalmente a resposta em malha aberta do sistema a uma entrada em 

degrau unitário, observar a curva de resposta do sistema. Caso esta curva tenha um 

formato em S. uma resposta em S pode é apresentada na figura 5.2 
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Figura 5-2 - Curva em S 

A partir desta curva pode-se determinar o ganho do sistema(k), a constante de 

tempo T e o tempo morto L. Este método foi desenvolvido na modelagem do sistema, 

descrito no capítulo 4. Ziegler-Nichols sugere então os seguintes valores para o ganho 

proporcional, o tempo integral e o tempo derivativo da tabela 1. 

Tabela 1 - Regras de Sintonia Ziegler-Nichols 

Tipo de 

controlador 
Kp Ti Td 

P T/(k*L)  ∞ 0 
PI 0,9*T/(k*L) L/0,3 0 
PID 1,2*T/(k*L) 2L 0,5*L 

 

Após tentar sintonizar os parâmetros de controle pelo método de Ziegler-Nichols 

e ter feito alguns ajustes, observou-se que o melhor ajuste era o ganho proporcional 

unitário e o tempo integral de 2.5 s. Esta diferença se deve ao fato de que na simulação 

na consta o polinômio que corrige a não linearidade dos atuadores. Com estes 

parâmetros, a resposta do sistema para um set point de 50% é a resposta representada 

na figura 5.3. 
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Figura 5-3- Resposta a um set-point de 50% 

A implementação do controle se dará por  meio de um sistema supervisório, com 

o software ELIPSE SCADA. Sistemas Supervisórios são programas instalados a um 

computador capazes de monitorar dados de processos automatizados através da 

aquisição de informações vitais do sistema. Estas informações encontram-se nos 

equipamentos de automação (PLC´s, Placas de aquisição, Controladores digitais, etc.). O 

programa de computador busca as informações nestes equipamentos e as exibe de 

forma animada na tela do computador, na forma de sinóticos, gráficos, displays de 

mensagens ou numéricos, objetos em movimento como motores ou mudança de cores 

para identificar presença de produto em tanques e tubos. Também possibilita a atuação 

sobre o processo, acionando elementos, modificando valores ou até mesmo interromper 

o processo. Os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas 

informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações são 

coletadas através de equipamentos de aquisição de dados e, em seguida, manipulados, 

analisados, armazenados e, posteriormente, apresentados ao usuário. Estes sistemas 

também são chamados de SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) (Lelles, 

2009). 

Para implementar o controle no supervisório é necessário discretizar o 

controlador. Sabe-se que a equação do controlador, no domínio do tempo e no domínio 

da frequência é: 
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"�	� � �' ∗ (�(�) + 1
��

∗ � �(�)             �             "�(�) = �' ∗ (P(�) + 1
��� ∗ P(�)) 

 

Como o período de amostragem do sistema é de T=0.1 s, muito menor que a 

constante de tempo do sistmea, que é de 2.325 s, pode-se aproximar a integral do erro 

como sendo a área de um retângulo. Assim, tem-se que a equação do controlador 

discretizada é: 

"�(��) = �& ∗ �(��) + �� ∗ Q(��), JO�� Q(��) = Q(� − 1)� + ��(��)� �� = �'
��

 

Simulando novamente no MATLAB para observar se a resposta discretizada está 

semelhante à resposta no tempo contínuo, encontrou-se a seguinte resposta da figura 

5.4: 

 

Figura 5-4 - Respostas em tempo contínuo e tempo discreto 

Nota-se que resposta contínua e discreta estão muito próximas, sendo que  as 

curvas estão bem próximas uma da outra, o que significa que o sistema foi discretizado 

de forma correta. 

5.2. Desenvolvimento do Elemento final de controle para o controle 

variando a velocidade da bomba. 
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 Para realizar a variação da velocidade da eletrobomba, foi desenvolvido um 

circuito gradador de tensão. Os gradadores de tensão são conversores estáticos que tem 

a função de variar o valor da tensão eficaz de uma carga. Suas principais vantagens são o 

fato de não alterar o valor da frequencia, não utilizar elementos reativos e inserir a carga 

diretamente com a fonte, sem tratamento intermediário da energia. Este circuito faz com 

que um TRIAC tenha seu comando de disparo alterado de acordo com um dado sinal de 

entrada. Este sinal de disparo faz com que a onda que alimenta o motor não seja mais 

uma onda senoidal pura, variando o valor da tensão eficaz de saída. A figura 5.5 mostra 

como ficará aproximadamente a forma de onda de saída. 

 

Figura 5-5 - Tensão na carga de um gradador de tensão 

Este sistema será implementado por um microcontrolador MSP4300G2452, um 

controlador do fabricante Texas Instruments. Microcontroladores são comumente 

chamados de computadores de chip único, já que sua estrutura interna conta com 

processador, memória e periféricos de entrada e saída, como dispositivos de I/O, Clock, 

conversor A/D, Timer entre outros. 

O sinal que irá comandar e determinar o ângulo de disparo do gradador de tensão 

será o sinal de saída de 4 a 20 mA do PLC. Este sinal será convertido em um sinal de 

tensão, e por meio de um buffer, será isolado do restante do circuito, a fim de se 

proteger tanto a saída do PLC quanto a entrada do circuito microcontrolador. O circuito 

responsável por esta conversão corrente-tensão, juntamente com o buffer isolador, é 

apresentado na figura 5.6: 
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Figura 5-6 - Conversor Corrente-Tensão isolado 

Esta tensão será o sinal de entrada de um dos canais de conversão Analógico-

Digital do microcontrolador MSP430G2452. O controlador possui 10 entradas distintas 

de conversão A/D, apesar de somente uma conversão é realizada por vez. Para o sistema 

em questão utilizou-se os valores de referencia internamente gerados pelo 

microcontrolador, de 2,5 V para o referencia máxima e 0 V ou GND para a referência 

mínima. Deve-se ter total atenção aos máximos valores que podem ser aplicados ao 

sistema, principalmente no valor da tensão de alimentação, que é de 3,3 V. O resultado 

desta conversão, que é um número binário de 10 bits, que determinará qual o ângulo de 

disparo do sistema. 

Para a contagem de tempo para o disparo, é utilizado o Timer do 

microcontrolador. O Timer está programado para executar a contagem contínua e tem 

como fonte de sinal de clock o ACLK (Auxiliar Clock), que está configurado para uma 

frequência de 32768 Hz. O microcontrolador possui 3 canais registradores de 

captura/compara. Nesta aplicação serão utilizados 2 blocos, sendo um deles no modo 

captura e outro no modo compara. O primeiro registrador, ao detectar que a forma de 

onda da tensão de entrada passou pelo ponto zero, captura o valor atual da contagem. O 

segundo bloco registrado é o que compara o valor da contagem atual do timer com os 

valores armazenado que determinará o momento de acionamento.  

O bloco do módulo Timer A, do microcontrolador MSP430G2452, é apresentado 

na figura 5.7. 
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Figura 5-7 - Bloco funcional do Timer 

O sinal do DCZ, isto é, o detector de zero é o sinal da entrada CCI1A. O circuito de 

detecção da passagem da onda senoidal pelo zero, também conhecido como zero 

crossing, é apresentado na figura 5.8: 

 

Figura 5-8 - Circuito zero crossing 

Este circuito gera pulsos positivos a cada cruzamento da tensão instantânea da 

rede elétrica pelo zero, como mostra a figura 5.9. 



 

 

Figura 

Após a captura do valor da contagem, soma

armazenando este valor em uma nova variável. Esta nova variável estará no bloco 

compara do timer, que ao notar que a contagem do timer chegou a este valor, irá 

comandar o TRIAC. 

Assim, um bit é setado e transmitido a um do

que irá acionar o gate do TRIAC. Este disparo tem a duração de 1 ms. Ressalta

tanto o sinal de cruzamento da tensão pelo zero quanto o sinal do gate do TRIAC são 

isolados por meio de fotoacopladores. O circuito des

por meio da saída do microcontrolador é o da figura 5.10:

 

Figura 5-9 - Forma de onda do circuito zero crossing 

Após a captura do valor da contagem, soma-se a ele o tempo para o disparo, 

armazenando este valor em uma nova variável. Esta nova variável estará no bloco 

compara do timer, que ao notar que a contagem do timer chegou a este valor, irá 

Assim, um bit é setado e transmitido a um dos pinos de I/O do microcontrolador 

que irá acionar o gate do TRIAC. Este disparo tem a duração de 1 ms. Ressalta

tanto o sinal de cruzamento da tensão pelo zero quanto o sinal do gate do TRIAC são 

isolados por meio de fotoacopladores. O circuito desenvolvido para comandar o TRIAC 

por meio da saída do microcontrolador é o da figura 5.10: 

Figura 5-10 - Circuito de disparo do TRIAC 
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se a ele o tempo para o disparo, 

armazenando este valor em uma nova variável. Esta nova variável estará no bloco 

compara do timer, que ao notar que a contagem do timer chegou a este valor, irá 

s pinos de I/O do microcontrolador 

que irá acionar o gate do TRIAC. Este disparo tem a duração de 1 ms. Ressalta-se que 

tanto o sinal de cruzamento da tensão pelo zero quanto o sinal do gate do TRIAC são 

envolvido para comandar o TRIAC 
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Todo o programa desenvolvido, em linguagem C está mostrado no Anexo B deste 

trabalho. 

5.3. Implementação do controle 

Após algumas tentativas frustadas, problemas com o software STARDOM e o 

software supervisiório ELIPSE SCADA, não foi possível neste trabalho realizar o controle 

em malha fechada do sistema. 

Dessa forma não foi possível colher resultados a apresentá-los, fazendo a 

comparação entre as formas de se controlar a malha de vazão.  

Como o elemento final de controle funcionando, mostra que ainda é possível 

realizar estes testes para se ter uma análise detalhada, podendo assim obter os 

resultados do controle PID em malha fechada e avaliar em determinados pontos 

operacionais quais das formas de controle é a mais adequada. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

O estudo proporcionou um aperfeiçoamento teórico maior a respeito da técnica 

de controle PID que seria utilizada para o controle da malha de vazão. Além do mais, 

toda a revisão bibliográfica mostrou que não existe somente esta técnica, e que outras 

também podem ser implementadas em um sistema, sendo que em alguns casos, 

respondendo de forma muito mais satisfatória. 

Com a ajuda dos dados do fabricante conseguiu-se explorar e descrever todas as 

peças, partes e sistemas que constituem a planta didática YOKOGAWA, explicitando 

assim as malhas nela existentes. As informações obtidas deram uma maior clareza a 

respeito do funcionamento da planta e como trabalhar com esta. 

Foi proposto um modelo matemático da malha de vazão, de forma a facilitar o 

estudo minucioso desta e assim, projetar e determinar o melhor controlador para tal 

aplicação. Nesta etapa foi possível perceber o quão complexo são os acionadores, tendo 

em vista as suas não idealidades e não linearidade. 

Ao desenvolver o elemento final de controle para acionamento da eletrobomba, 

observou-se a interdisciplinaridade entre disciplinas, como Sistemas Microprocessados 

e Controle de Processos, o que engrandece o conhecimento teórico e técnico adquirido 

nessas aulas. 

Observou-se que essa é uma opção interessante para máquinas de pequena 

potencia, uma vez que este sistema é economicamente viável, tomando com base o preço 

de um inversor monofásico por exemplo.  

O sistema desenvolvido estará disponível no laboratório, junto à planta didática, 

para ser utilizado em futuras aplicações, juntamente com o programa desenvolvido. Uma 

documentação técnica mais detalhada contendo diagramas, especificações técnicas dos 

componentes eletrônicos, justificativa e diagramas serão elaborados posteriormente e 

disponibilizado também. 
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Infelizmente não houve tempo hábil para a implementação do controle em malha 

fechada, para que pudesse se comparar a atuação da válvula com a atuação da bomba. 

Algumas questões, como a não funcionabilidade da planta no início do semestre, e a 

dificuldade em se trabalhar com o ambiente de programação do software STARDOM, já 

que este é totalmente diferente dos demais ambientes de programação de PLCs, 

contribuíram para esse insucesso. 

No entanto, o desenvolvimento deste controlador está próximo do que já foi 

desenvolvido, uma vez que os acionadores do sistema já estão prontos, o ambiente 

supervisiório também e já foi feita a programação interna do driver MODBUS no 

STARDOM para comunicação de dados. 

À medida que este trabalho foi sendo executado percebeu-se inúmeras outras 

atividades e projetos que podem vir a ser desenvolvidas na planta. Alguns destes 

projetos estão sugeridos no capítulo 7. 

Por fim, este trabalho contribuiu em demasia para o conhecimento em controle 

de processos. Questões que geralmente não é notada quando se está em sala de aula 

foram observadas com clarezas, tendo assim uma idéia mais clara sobre como se 

comporta alguns processos de controle industriais. 
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Capítulo 7  

Sugestões de trabalhos futuros 

 

• Desenvolver um inversor monofásico para acionar para a eletrobomba e 

comparar os resultados com o acionador desenvolvido neste trabalho; 

• Implementar o controlador PID no microcontrolador e comparar os 

resultados do controle feito por este e o controle feito pelo PLC; 

• Trabalhar com o controle em cascata da malha de vazão com a malha de 

nível;
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Apêndice A  

Descrição dos componentes do Sistema 

A-1 Controlador – Stardom FCN 

 

 

                                                                                   

 

 

Especificações:  

Modelo: NFBU200-S10 

Alimentação:  220-240 VAC  

Fabricante:Yokogawa 

 

A-2 Transmissor de Pressão Diferencial 

 

Especificações:  

 

Modelo: EJA110A 

Sinal de Saída:4 à 20 mA (Hart) 

Cápsula de Medição: 100 a 10000 mmH2O 

Partes Molhadas: Flanges e adaptadores em aço inox ASTM 

CF-8M 

Conexão Processo:Conector 1/2 NPT e 1/4 NPT Fêmea 
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Porcas e Parafusos: aço inox ASTM 630;  máxima pressão estática 160 kgf/cm² 

            Instalação:Tomadas de Impulso: Sentido Horizontal 

Conexão Elétrica:1/2 NPT fêmea, duas conexões elétricas 

Indicação:Display digital 

Suporte:Aço carbono 

Fabricante:Yokogawa 

 

A-3 Transmissor de Temperatura com 2 entradas 

 

Especificações:  

 

Modelo: YTA110 

Sinal de Saída:4 à 20 mA (Hart) 

Conexão Elétrica:1/2 NPT fêmea, duas conexões elétricas 

Indicação:Display digital 

             Suporte: JIS SUS304 aço inox montagem em tubo de 2 pol 

(Horizontal) 

            Tipo de Sensor: Pt100 ( configurável ) 

Fabricante:Yokogawa 

 

 

A-4 Posicionador de Válvula 

 

Especificações:  

 

Modelo: FY301 

Atuador:Ação Simples 

Conexão Elétrica:1/2 NPT fêmea 

Conexão Pneum.:1/4 NPT fêmea 

Sensor de Pressão: Função Assinatura 
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Manômetro: Escala e calibração em psi 

Realimentação:2 barras para haste da válvula 

Fabricante:Smar 

 

 

A-5 Válvula de Vazão 

 

Especificações:  

 

Modelo: Válvula tipo globo sede simples Foxwall 

Tamanho:Diâmetro 1”  interno de 1/2" 

Conexão: Flange  

Classe de pressão:150 ANSI 

Corpo: Aço carbono, Internos Aço inox 

Atuador:Tipo diafragma retorno por mola NA,  

            Posicionador:  Eletropneumático, sinal 4 à 20 mA e filtro regulador de ar com 

manômetro 

Vedação: Classe IV, VI 

CV:Linear 3,5 

Fabricante:Foxwall 

A-6 Placa de Orifício Integral 

 

Especificações:  

 

Material da linha:Aço inox 316 

Linha diâmetro:1” Sch 40 

Fluido: Água 

Vazão: Máx 1,2 Mín. 0,3 m³/h 

Vazão Nominal: 0,85 m³/h 

Temperatura @:20 ºC 
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Pressão:1,933 kgf/cm² 

Temp. Operação: 60 ºC 

Pressão Diferencial: 1500 mmH2O 

Vazão de cálculo:1,2 m³/h 

Diâmetro orifício:11,27 mm 

Espessura da placa:3,175 mm 

Espessura Chanfro: 2,665 mm 

Fabricante:Digimat 

A-7 Inversor de Freqüência 

 

Especificações:  

 

Modelo: CFW08 

Controle:Vetorial / PWM 

Potência: 1/2  CV 

Corrente: 2,6A 

Alimentação:Monofásico / Trifásico 220Vac 

Fabricante:WEG 

A-8 Resistência Elétrica 

 

Especificações:  

 

Modelo: Palley E-339/285 

Potência: 5500 W 

Tensão: 220 Vca Trifásico 

Cabeçote:Rosca latão 2.1/2” BSP 

Isolador:Material Cerâmico 

Terminal:Aço carbono 

Ligação:Triângulo 

Fabricante:Palley 



 
 

51 
 

A-9 Bomba Centrífuga Modelo 1 

 

Especificações:  

 

Modelo: BCR2000 

Motor:Monofásico, II pólos, 60Hz, 3450 rpm 

Alimentação:110V ou 220V  

Proteção Térmica:Sim 

Rotor:Bronze 

Caracol: Bronze 

Potência: 1/4  CV 

Recalque:3/4" 

Sucção: 3/4" 

Pressão Máxima: 18 mca 

Altura Máx. Sucção: 08 mca 

Vazões: Consultar catálogo. 

Fabricante:Schneider Moto bombas 

 

A-10 Bomba Centrífuga Modelo 2 

 

Especificações:  

 

Modelo: BC-30 

Motor:Monofásico, II pólos, 60Hz, 3450 rpm 

Alimentação:110V ou 220V  

Proteção Térmica:Sim 

Rotor:Noryl 

Caracol: PVC 

Potência: 1/2  CV 

Recalque:3/4" 

Sucção: 3/4" 

Pressão Máxima: 19,5 mca 
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Altura Máx. Sucção: 08 mca 

Vazões: Consultar catálogo. 

Fabricante:Schneider Moto bombas 

A-11 Sensor de Nível 

 

Especificações:  

 

Modelo: LA26M-40 

Temp. Máx.: 85 ºC 

Pressão Máx.:2 bar 

Tensão Comutação:220 Vca – 100 Vcc Máxima 

Potência Comutação: 20W – VA Máxima 

Cor: Azul 

Material:Polipropileno 

Fabricante:Icos 

A-12 Relé de Estado Sólido 

 

Especificações:  

 

Modelo: SS(T) 

Sinal de Controle:4-32 Vcc 

Forma de Controle:ON / OFF – SSR 

Sinalizações: Operação (Led) 

Tensão de Linha: 220 Vca 

Corrente de Linha: 40 A 

Frequência:60 Hz 

Proteção dv/dt:RC interno 

Tensão de Isolação:2500 Vca 

Temperatura Oper.:-10 a 80 ºC 

Dissipador:Sim 



 

 

Fabricante:Contemp

A-13 Sensor de Temperatura

 

Especificações:  

 

Modelo: Termoresistência PT100 3 fios Classe A

Montagem:Bainha Inox 316 

Cabeçote:Alunínio modelo RCCB

Faixa de Medição:-150 a 500 ºC

Fabricante:Consistec

A-14 Válvula de entrada de água

 

Especificações:  

 

Modelo: EVA01 

Entrada:3/4 “ rosca BSP

Saída:Espigão p/ mangueira de 1/2"

Material:Termoplástico

Pressão operação:0,2 a 8

Temperatura Máx.: 60 ºC

Tensão de Isolação:

Vida útil:50.000 operações a 3,5 kgf/cm²

Tensão: 220 Vca / 50

Fabricante:Emicol 

 

 

 

 

 

Contemp 

Sensor de Temperatura 

Termoresistência PT100 3 fios Classe A 

Bainha Inox 316 ∅ 6, Rosca 1/2" BSP 

Alunínio modelo RCCB 

150 a 500 ºC 

Consistec 

Válvula de entrada de água 

3/4 “ rosca BSP 

Espigão p/ mangueira de 1/2" 

Termoplástico 

0,2 a 8,0 kgf/cm² com vazão 7 l/min. a 40 l/min.

60 ºC 

Tensão de Isolação:1500 Vca 

50.000 operações a 3,5 kgf/cm² 

220 Vca / 50-60 Hz 

 

53 

,0 kgf/cm² com vazão 7 l/min. a 40 l/min. 
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A-15 Válvula Manual Esfera 

 

Especificações:  

 

Modelo: Linha 339 (PP) 

Entrada:3/4" BSP 

Saída:3/4" BSP 

Tipo:Esfera 

Temp. Operação: -10 a 150 ºC 

Pressão Máx.:300 WOG 

Fabricante:Valmicro 

A-16 Tubulação e Conexões 

 

Especificações:  

 

Material:Polipropileno 

Norma:DIN-8077 e correções da ABNT-BNR-5648 

Fabricante:Belfano 

  



 
 

55 
 

Apêndice B 

Programa implementado no microcontrolador  

#include "msp430g2452.h" 

 

int convOK=0,bin, i, a; 

unsigned int dur=33; 

const char 

tab[133]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2

9,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,

58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,8

7,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,1

11,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,1

31,132}; 

 

#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR 

 

__interrupt void TIMERA1 (void) 

{ 

  asm("dint"); 

  TACCR2 = tab[i] + TACCR1; //define o angulo de disparo 

  TACCR0 = TACCR2 + dur; //define duração do disparo 

  TACCTL1 &= 0xFFFE; //limpa flag de interrupção 

 

} 

/*------------------------------------------------------------------------------ 

FUNCAO:ADC10_VECTOR 

DESCRICAO:  Esta função é chamada pelo converso AD para sinalizar o fim de 

uma  
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            conversão. 

            Liga o flag convOK para sinalizar esta situação. 

ENTRADA: - 

SAIDA: -                   

;-----------------------------------------------------------------------------*/ 

#pragma vector=ADC10_VECTOR 

 

__interrupt void ADC10_ISR (void) 

{ 

  //char convOK; 

  asm("dint"); 

  convOK = 1;        // Flag que indica fim de conversão 

  ADC10CTL0 = 0x38FB; 

} 

/*------------------------------------------------------------------------------ 

FUNCAO:Configura Clock 

DESCRICAO:  configurar o sinal de clock  

ENTRADA: - 

SAIDA: -                  

;-----------------------------------------------------------------------------*/ 

void  configura_clock(void) 

{ 

  BCSCTL1 = DIVA_0 ; // CONFIGURANDO O DIVISOR PRA 1 

  BCSCTL1 |=  XT2OFF;    //DESLIGANDO O XT2                                                    

  BCSCTL3 =  XCAP_3 + LFXT1S_0;//DEFINE QUE O CRISTAL É 32768 Hz, 

                                       //COLOCANDO O LFXT1 EM BAIXA FREQUENCIA, 

                                       //DEFINE O CAPACITOR DE 12,5pF 

   

} 

/*------------------------------------------------------------------------------ 

FUNCAO:Configura Timer 

DESCRICAO:  configurar o Timer  

ENTRADA: - 
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SAIDA: -                   

;-----------------------------------------------------------------------------*/ 

void  configura_timer(void) 

{ 

  TACTL = 0x0120; //CONFIGURA FONTE DE CLOCK COMO O ACLK, SEM 

DIVISAO, 

                  // MODO CONTÍNUO. 

  TACCTL1 = 0x4910; //CAPTURA PELA BORDA DE SUBIDA, FONTE DE CAPTURA 

CC1A,  

                    //CAPTURA SINCRONA, MODO CAPTURA, INTERRUPÇÃO 

HABILITADA. 

  TACCTL2 = 0x0060; //MODO COMPARA, MODO DE SAIDA 3(SET/RESET) 

} 

/*------------------------------------------------------------------------------ 

FUNCAO:Configura AD 

DESCRICAO:  configurar o conversor analógico digital  

ENTRADA: - 

SAIDA: -                   

;-----------------------------------------------------------------------------*/ 

void configuraAD() 

{ 

  //CONFIGURAÇÃO DO CONVERSOR A/D 

  // DEFINE CANAL 

  // UTILIZA O CLOCK DO PRÓPRIO AD/4 PARA TAXA DE CONVERSÃO  

  ADC10CTL1 = 0x0044; 

  // SREF_1      => VR+ = VREF+ and VR- = VSS ONDE VREF+ = 2,5v 

  // ADC10SHT_3  => 64 × ADC10CLKs 

  // ADC10ON     => liga núcleo o conversor 

  // REFON       => liga o gerador de referência 

  // ADC10IE     => habilita interrupção do AD 

  ADC10CTL0 = 0x38F8; 

} 

/*------------------------------------------------------------------------------ 
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FUNCAO:disparaConv 

DESCRICAO:  Inicia processo de conversão e limpa flag de conversão pronta 

ENTRADA: - 

SAIDA: -                   

;-----------------------------------------------------------------------------*/ 

void disparaConv(void) 

{ 

  //char convOK; 

// Bit ENC deve ser ligado antes de iniciar a conversão 

// ADC10SC => Inicia a conversão por software 

ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;              

// Limpa flag de conversão pronta 

convOK=0; 

} 

/*------------------------------------------------------------------------------ 

FUNCAO:leConv 

DESCRICAO:  Espera finalizar a conversão e retorna valor. 

ENTRADA: - 

SAIDA: unsigned int valor da conversão                   

;-----------------------------------------------------------------------------*/ 

unsigned int leConv() 

{ 

  //char convOK; 

while(!convOK); 

convOK=0; 

return(ADC10MEM); 

} 

 

// ADC10 interrupt service routine 

/*------------------------------------------------------------------------------ 

FUNCAO:Configura io 

DESCRICAO:  configurar as portas de I/O  

ENTRADA: - 
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SAIDA: -                   

;-----------------------------------------------------------------------------*/ 

void  configura_io(void) 

{ 

   ADC10AE0 = 0x01; //MARCA A PORTA P1.0 COMO ENTRADA DO SINAL 

ANALOGICO 

   P1DIR |= 0x13; //CONFIGURAR P1.4 SAIDA 

   P1SEL |= 0x15; //CONFIGURAR P1.0 P1.2 E P1.4 COMO FUNÇÃO ESPECIAL 

   P1SEL2 |= 0x10; //CONFIGURA P1.4 COMO FUNÇÃO ESPECIAL 

} 

int main( void ) 

{ 

  // Stop watchdog timer to prevent time out reset 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

 

  configura_io(); 

  configura_clock(); 

  configura_timer(); 

  configuraAD(); 

   

    while(1) 

    { 

      asm("eint"); 

      disparaConv(); 

      bin = leConv(); 

      i = -0.2 * bin + 164.8; 

    } 

} 
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