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Análise do desenvolvimento da Energia Solar Fotovoltaica no Piauí 

Lucas Vinicius Castro de Sousa1 

Sâmara Carvalho Freitas2 

Tatyane Mityko Dias Fussuma3 

Caio Araújo Damasceno4 

Resumo: A matriz energética mundial ainda é majoritariamente poluente, porém pôde-se observar um grande 

avanço da Geração Solar Fotovoltaica Distribuída (GD) e Centralizada (GC), principalmente no Brasil, no qual 

houve um aumento de 83,6% no total produzido. Além disso, foi possível verificar também um aumento regional 

no Estado do Piauí, uma vez que a potência instalada aumentou mais de 25 vezes por conta, principalmente, da 

sua localização privilegiada no Nordeste possuindo o melhor nível de incidência solar do Brasil. Sob um recorte 

mais específico, destaca-se também a cidade de Teresina, que a partir de 2019, passou a integrar o ranking dos dez 

primeiros municípios com maior potência instalada em GD. Dessa forma, este trabalho visa apresentar os fatores 

técnicos, econômicos e ambientais que colaboram para o crescimento da Geração Distribuída e Centralizada no 

Piauí, cuja metodologia aborda a análise dos bancos de dados de 2019 a 2022, disponibilizados pela ANEEL e 

ABSOLAR. Assim, foi possível constatar um desenvolvimento exponencial da participação da Energia Solar 

Fotovoltaica, além da grande contribuição do Nordeste para a matriz energética brasileira. 

Palavras-chave: Crescimento Econômico, Geração Centralizada, Geração Distribuída, Matriz Energética.  

1. Introdução 

 

O aumento no consumo de energias renováveis e mais acessíveis configuram como uma 

das pautas mundiais mais debatidas atualmente. Segundo a IEA (International Energy Agency, 

2022) a demanda global de energia elétrica aumentou cerca de 6% em 2021, e a agência sugere 

um crescimento na utilização de energias renováveis em 2024 correspondendo a um valor de 

cerca de 32% do total de fornecimento de eletricidade do mundo.  

A utilização de fontes renováveis também é um dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030. Isso 

se dá pelo fato de que, a atual matriz mundial, majoritariamente poluente, é responsável pela 

emissão de gases tóxicos e alterações climáticas, que acidificam os corpos d'águas e causam 

danos a saúde (AYA, INATOMI, EDGAR, & UDAETA, 2012).  

O Brasil não está fora desta discussão, a maior parte da energia elétrica produzida no 

país advém de Usina Hidrelétricas (EPE, 2021), fonte considerada renovável, mas que é 

fortemente influenciada por alterações climáticas e proporciona diversos danos socioambientais 

com a sua implementação. Dessa forma, a procura por fontes de energia renovável tornou-se 

recorrente, e por conseguinte notou-se uma expansão da geração de energia elétrica por meio 

de energia solar. Dentre as vantagens dessa geração, pode-se ressaltar o alto grau de 

confiabilidade; baixo nível de perda durante a transmissão pois geração e consumo ocorrem de 

forma próxima; baixo custo de manutenção e atrativos para o trabalho em conjunto com a rede 

elétrica pública (MORI, SANTOS & SOBRAL, 2007).  

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar o desenvolvimento da 

implementação da Energia Solar Fotovoltaica, com destaque para o período de 2019 a 2022, 

abordando os fatores técnicos, econômicos e ambientais que colaboram para o crescimento da 

Geração Distribuída e Centralizada no Piauí. 

 
1 Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí, lucas_vini2000@hotmail.com. 
2 Graduanda em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí. 
3 Mestranda em Engenharia Elétrica, Universidade de São Paulo. 
4 Professor Doutor em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí. 
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2. Metodologia 

 

A metodologia aplicada nesta pesquisa baseia-se na revisão bibliográfica de artigos, 

dissertações e teses relacionados à área, além da análise estatística das principais instituições 

que realizam o mapeamento do potencial solar no Brasil. Desse modo, quanto à avaliação do 

desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Piauí, as instituições que mostraram dados 

mais relevantes para realização dessa pesquisa foram a ABSOLAR, ANEEL, e CRESESB.  

Quanto ao período de análise, limitou-se de 2019 a 2022, visto que somente a partir de 

2019, Teresina começou a ter mais destaque no cenário nacional e estar presente nos dados 

destas três instituições simultaneamente, colaborando para uma coleta de dados enriquecedora 

apresentados por meio de gráficos e tabelas descritos nos resultados e discussão. 
  

3. Resultados e Discussões 

 

Segundo estudos da ANEEL, realizados entre o ano de 2019 e 2022, pôde-se observar 

um grande avanço da Geração Solar Fotovoltaica Distribuída (GD) e Centralizada (GC) no 

Brasil, no qual houve um aumento de 83,6% no total produzido. Desse modo, serão discorridos 

esses dois tipos de geração separadamente a seguir. 

 

4. 3.1 Geração Distribuída no Piauí 

De acordo com os relatórios da ABSOLAR, atualmente a geração distribuída representa 

67% da potência instalada brasileira proveniente da fonte solar, o que corresponde a 10.329 

MW. Porém, vale destacar que essa evolução da geração distribuída é bem recente, no caso do 

Piauí esta teve destaque a partir de 2019, no qual apresentava 23,4 MW de potência instalada e 

em maio de 2022 já contava com 211 MW, o que corresponde a 2,0% da geração distribuída 

nacional, conforme o gráfico seguinte. 

 
 Gráfico 1. Evolução da geração distribuída no estado do Piauí. Fonte: (Autoria própria, 2022). 

 

Um dos fatores que contribuem para isso está na sua localização privilegiada no 

Nordeste, em especial no chamado ‘cinturão solar’. Região esta que possui o melhor nível de 

incidência solar do Brasil, cujos valores são evidenciados pelo CRESESB, no qual determina 

uma média de 12 horas de sol pleno e, aproximadamente 5,49 kWh/m²/dia, o que proporciona 

ao Piauí este alto potencial de destaque. Corroborando para isso, pode-se verificar os dados do 

Gráfico 2, no qual evidencia o crescimento do número de sistemas de micro e minigeração 

instalados entre 2019 e 2021, de acordo com a EPE. 
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Gráfico 2 – Número de Sistemas de Geração no Piauí. Fonte: (Autoria própria, 2022). 

Além disso, considerando também o cumulativo de todos os anos anteriores, o estado 

apresentava no final de 2021, um total de 16.433 sistemas de geração fotovoltaica instalados, 

beneficiando 23.635 unidades consumidoras, distribuídos entre os 216 municípios.  Observou-

se também o aumento percentual nos consumidores residenciais que adquiriram sistemas 

fotovoltaicos em decorrência da democratização proporcionada pela concorrência elevada de 

inúmeras empresas de energia solar na capital, além da alta tarifa de energia elétrica cobrada 

pela concessionária local. Com isso, Teresina começou a integrar o ranking dos dez primeiros 

municípios com maior potência instalada em GD no ano de 2019 e em março de 2022 já 

ocupava a terceira posição com 105,7MW, de acordo com a ABSOLAR. 

Porém, ainda de acordo com o infográfico de maio de 2022 da ABSOLAR, comparado 

com outros estados, o Piauí ainda está em 16º lugar no ranking nacional da Geração Distribuída, 

cujos os três primeiros colocados são: Minas Gerais (1.730 MW), São Paulo (1.323 MW) e Rio 

Grande do Sul (1.170MW), como observado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 3 – Ranking de Geração Distribuída nacional. Fonte: (Autoria própria, 2022). 

 

3.1 Geração Centralizada no Piauí 

Já em termos de potência instalada de geração centralizada, o Piauí se encontra em 

terceiro lugar, atrás somente da Bahia e Minas Gerais (ABSOLAR, 2022), como é mostrado no 

gráfico a seguir.  
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Gráfico 4 – Ranking de geração centralizada nacional. Fonte: (Autoria própria, 2022). 

E se for levado em consideração apenas a potência em operação da geração centralizada, 

o Piauí sobe uma posição no ranking, ficando em segundo lugar. Isso devido a maior usina 

fotovoltaica do Brasil ter sido inaugurada em 2020, na qual fica localizada em São Gonçalo do 

Gurguéia, no sul do Piauí e conta com capacidade de 1.500 GWh/ ano. Além desta, vale destacar 

a Usina Solar Nova Olinda, na cidade de Ribeira do Piauí, com potência de 290 MWp. Esse 

crescimento na geração centralizada só tende a crescer, visto que em 2019 a potência era de 

1.121 MW e em 2022, até a finalização desse estudo, é de 4.275 MW (ABSOLAR, 2022). 

 

Gráfico 4 – Evolução da geração centralizada no estado do Piauí. Fonte: (Autoria própria, 2022). 

5. Considerações Finais 

 

A crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por sistemas de geração de 

energia mais limpa e sustentável, levaram a popularização dos sistemas fotovoltaicos o que 

resultou na diminuição dos custos de tal tecnologia, facilitando assim a sua implementação no 

Brasil. O artigo em questão transparece como a energia solar no Piauí se consolidou no âmbito 

nacional de forma consistente e com um crescimento exponencial no período analisado, 

tornando o estado um destaque devido a alguns fatores, sendo um deles o projeto da usina de 

São Gonçalo do Gurguéia.   

Todavia, mesmo com a ampliação e otimização dessa matriz energética, se faz 

necessário que haja incentivos governamentais, tanto para grupos residências, rurais quanto 
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para os industriais, para que tal tecnologia seja disseminada no Piauí e no Brasil, a fim de 

aproveitar todos os benefícios geográficos e meteorológicos que o país apresenta. Visto que 

linhas de crédito e políticas de financiamento são meios importantes nesse processo de 

desenvolvimento e que precisam acompanhar e se adequar ao aumento da demanda nas mais 

variadas classes de consumo, se aperfeiçoando com custos e benefícios mais adequados ao 

consumidor final. 

6. Agradecimentos  

 

Os envolvidos neste resumo destinam seus agradecimentos à Universidade Federal do 

Piauí, pela estrutura e disponibilidade de materiais acessíveis, bem como ao corpo docente. Ao 
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Construção de um mini gerador com peças reaproveitas de lavadora de 

roupas e imãs permanentes  

José Francisco Macedo Alves Junior1 

Juan de Aguiar Gonçalves 2 

Pedro Woshington Sousa da Cruz3 

Sebastião Rogerio Almeida de Carvalho4 

Resumo: A matriz energética brasileira está em constante crescimento, na qual a atual meta é o desenvolvimento 

de tecnologias cada vez mais baratas e eficientes. Incentivos políticos indicam altos investimentos em construção 

de novos modelos de turbinas, para assim constituir a matriz energética hídrica e eólica do país. O presente trabalho 

visa, através de métodos de ensaios, estudar a viabilidade técnica e econômica da construção de um gerador 

síncrono utilizando imãs permanentes em seu rotor, para com isso obter uma relação com as máquinas síncronas 

convencionais. Por meio de instrumentos de medição de grandezas elétricas, foram obtidos dados que garantiram 

resultados satisfatórios além de um baixo custo em sua construção. 
Palavras-chave: Gerador, Imãs permanentes, máquinas síncronas. 

1. Introdução 

  

Ao ouvir o termo “gerador” vincula-se a imagem de uma máquina enorme e complexa, 

difícil de ser reproduzida no dia a dia, porém compreendendo o princípio de funcionamento de 

um gerador é possível reproduzi-lo de forma simples, sem muitas complicações e 

complexidades. Este tipo de experiência pode ser realizado com peças recicláveis, como um 

motor de máquina de lavar, em um pequeno laboratório ou até mesmo em casa, sem   oferece 

grandes riscos. 

 “A conversão eletromecânica de energia  envolve a troca de energia entre um sistema 

elétrico e um sistema mecânico, através de um campo magnético de acoplamento. (...) Quando 

a energia mecânica é convertida em energia elétrica, o dispositivo é chamado gerador”.  (TORO, 

1990, p. 107) 

“Geradores síncronos ou alternadores são máquinas síncronas utilizadas para converter 

potência mecânica em potência elétrica CA (Corrente Alternada)”. (CHAPMAN, 2013, p. 191). 

“Em um gerador síncrono, um campo magnético é produzido no rotor. Durante o projeto 

de construção do rotor, para obter esse campo magnético, pode-se optar pelo uso de um ímã 

permanente ou de um eletroímã”. (CHAPMAN, 2013,p. 192). 

O campo magnético girante produzido na maquina é produzido pelo rotor ao ser 

acionado por uma maquina motriz primária. (CHAPMAN, 2013). 

“O rotor de um gerador síncrono é fundamentalmente um grande eletroímã. Os polos 

magnéticos do rotor podem ser construídos na forma de polos salientes ou não salientes”. 

(CHAPMAN, 2013, p. 192). 

Os geradores são denominados síncronos quando a frequência elétrica produzida está 

sincronizada ou vinculada à velocidade mecânica de rotação do gerador. A taxa de rotação dos 

campos magnéticos da máquina está relacionada com a frequência elétrica do estator por meio 

da equação 1: 

                                                              𝑓𝑠𝑒 =
𝑛𝑚𝑃

120
                                                                                  (1) 

 
1 Graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI. 
2 Mestrado pela Universidade Federal do Piauí - UFPI.   
3 Graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI. 
4 Graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI. 
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em que 

𝑓𝑠𝑒 = frequência elétrica, em Hz; 

𝑛𝑚 = velocidade mecânica do campo magnético, em rpm (igual à velocidade do rotor nas 

máquinas síncronas); 

P = número de polos. 

 

Outro ponto importante de ser ressaltado é que os geradores elétricos podem ser 

classificados como geradores ideais ou reais e que na prática, entretanto, nenhum gerador é 

ideal, ou seja, não existem geradores 100% eficientes, em todos eles, alguma parte da energia 

gerada será produzida será dissipada pela ação das forças de atrito, pelo efeito Joule e perdas 

no núcleo.  

 

2. Metodologia 

 

A metodologia aplicada neste projeto prático tem como objetivo buscar a geração de 

energia elétrica através do conceito de gerador.  

Primeiro foram presos os imãs ao rotor, distribuídos de maneira que fiquem alternando 

as polaridades. Para o trabalho em questão foram colocados em pares. 

 

  

 Figura 1. Rotor com imãs e bobinas posicionados 2022. Fonte: (CRUZ, 2022). 

A segunda coisa a ser feita é posicionar a bobina com relação aos imãs de forma que 

tenha o melhor aproveitamento do fluxo magnético. 
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 Figura 2. Posição da bobina relativa aos imãs no rotor 2022. Fonte: (CRUZ, 2022). 

Sendo utilizado duas bobinas, a saída S1 é ligada na entrada E2 e os terminais de 

medição do osciloscópio são ligados na entrada E1 e S2. Se for utilizado apenas uma bobina, 

os terminais de medição do osciloscópio são ligados na entrada E1 e saída S1. 

 

 

Figura 3. Indicação dos terminais das bobinas 2022. Fonte: (CRUZ, 2022). 

Depois de posicionados os imãs e a(s) bobina(s) o minigerador ficará como mostrado 

na Figura 4.  

 

 Figura 4. Rotor com imãs e bobinas posicionados 2022. Fonte: (CRUZ, 2022). 
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 Figura 5. Bobinas utilizadas para o projeto 2022. Fonte: (CRUZ, 2022). 

Para o experimento em questão, foi utilizado uma furadeira elétrica como força motriz, 

sendo o seu mandril preso ao topo do eixo do rotor. Também pode ser utilizado outras fontes 

de energia mecânica. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Através desse experimento é mostrado o princípio de funcionamento mais comum entre 

os geradores: a indução eletromagnética. Que acontece quando um conjunto de espiras 

condutoras, arranjadas no interior dos geradores, são colocadas entre ímãs, de modo que a 

rotação dessas bobinas possa produzir uma grande quantidade de energia elétrica. 

Após a montagem completa do mini gerador de energia foi possível notar que a partir 

do primeiro giro dado pela furadeira em um terço de sua velocidade máxima a lâmpada liga, 

porém com uma taxa de luminosidade não tão alta. Percebeu-se também a oscilação da mesma 

demonstrando que estamos tratando de uma geração de corrente alternada (CA). 

Com a utilização de toda a potência de torque da furadeira a situação já muda por 

completo, nesse momento pode ser observado através medições através de um multímetro que 

o nível de tensão alcança 65 V, lembrando que a tensão está em RMS, o que já é necessário 

para acender a lâmpada por completo e sem oscilações em sua luminosidade mostrando a 

capacidade de geração de energia do gerador proposto. Vale a pena ressaltar que operando em 

vazio, usando duas bobinas os níveis de tensão obtidos alcançam 170 V. 

Após testes com o instrumento osciloscópio, observou-se deformação na onda da tensão 

alternada, através de testes e análises teóricas, constatou-se que se tratava de consequência da 

má estabilidade do rotor, vibração das bobinas por conta do movimento dos imãs e por conta 

do formato do núcleo das bobinas.  

Um fato relevante é que a armadura utilizada é aberta, se fosse fechada reteria melhor 

as linhas de fluxo. Algo que também pode influenciar é a distância entre os imãs utilizados, 

diminuindo o espaçamento entre eles o espraiamento das linhas de força do campo magnético 

será menor.  

Sendo corrigidos tais problemas, as deformações na onda serão diminuídas e 

possivelmente sanadas.  
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Figura 4.1 Onda gerada com duas bobinas ligadas em série 2022. Fonte: (CRUZ, 2022). 

 

Figura 4.2 Onda gerada com uma bobina 2022. Fonte: (CRUZ, 2022). 

 

4. Considerações Finais 

 

O projeto tem como principal definição o estudo da implementação de um gerador com 

imãs permanentes de neodímio e peças recicladas, que por sinal, é uma alternativa viável em 

algumas aplicações, do ponto de vista técnico e econômico. 

O protótipo desenvolvido, teve seu embasamento no estudo sobre máquinas elétrica, e 

foi construído utilizando método cientifico experimental adquirido no estudo sobre o tema.  

Foi possível observar a excelente geração de tensão com um gerador de pequeno porte. 

Podemos citar a independência de consumo de energia por parte do rotor, já que o campo 

magnético é proporcionado pelos próprios imãs, a simplicidade na construção, além disso, 

geradores dessa natureza podem ser construídos com grande número de polos, o que garantem, 

também, a independência de multiplicadores de velocidades. 

 

5. Referências 

 

CHAPMAN, Stephen. J. Fundamentos de Maquinas Elétricas. 5. Ed. Porto Alegre: AMGH, 
2013. 

TORO, Vincent Del. Fundamentos de máquinas elétricas. 1. Ed. New Jersey: Simon & 
Schuster, 1994
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Elaboração de um aplicativo de perguntas e respostas para aprendizagem 

em Energia Solar utilizando a plataforma Kodular 

Lucas Vinicius Castro de Sousa1 

Filipe Feitosa Rodrigues2 

Maria Eugênia do Nascimento Silva3 

Caio Araújo Damasceno4 

Resumo: O presente trabalho apresenta a elaboração de um aplicativo de perguntas e respostas como metodologia 

didática para o ensino de Energia Solar. Foi realizado estudos para encontrar a melhor forma de desenvolver esse 

projeto com enfoque na praticidade de desenvolvimento e dinamismo do aprendizado. A plataforma utilizada para 

o desenvolvimento do aplicativo foi a Kodular, visto que ela apresenta uma estrutura eficiente e de fácil 

organização, sendo ela a principal escolha dos desenvolvedores. A abordagem dos temas foi feita de forma 

qualitativa, a fim de facilitar o processo de gamificação, apresentando conceitos básicos de Energia Solar, 

perguntas e curiosidades recorrentes, e questões de caráter mais técnico. Os resultados obtidos se mostraram 

satisfatórios em relação a aceitação do público, estruturação do aplicativo e sua utilização.   

Palavras-chave: aplicativo, energia solar, Kodular. 

1. Introdução 

 

A Energia Solar (ES) tem ganhado cada vez mais importância no cenário mundial, dada 

a necessidade de um desenvolvimento mais sustentável.(LANA, 2015). Entendendo que a ES 

vem  adquirindo uma dimensão significativa e se tornando cada vez mais ubíqua, assim como 

a tecnologia que, na cultura digital, tornou-se algo presente no dia-a-dia das instituições de 

ensino, esta pesquisa realizou uma investigação a partir de pesquisa bibliográfica e documental 

sobre a temática ES e a aprendizagem da mesma, desenvolvendo um aplicativo capaz de 

conectar esses temas de forma prática e intuitiva.  

O ambiente de aprendizagem proporcionado pelo aplicativo pode também ser um 

incentivo para adesão às práticas mais sustentáveis, como a utilização de fontes renováveis (DA 

CUNHA, 2017). Além disso, o desenvolvimento sustentável deve integrar-se no ensino e 

empregar uma abordagem multidisciplinar envolvendo o tema meio ambiente, tornando-o mais 

acessível e simples a ser compreendido em nível de ensino (DA SILVEIRA, 2013). 

A plataforma Kodular é gratuita e permite a criação de aplicativos para Android por 

meio de uma lógica de programação de blocos, sendo ela uma interface de fácil compreensão e 

codificação sem a necessidade de conhecimento técnico. A elaboração de aplicativo se baseia 

na criação de layout de tela e inserção de ferramentas básicas de um aplicativo, como caixa de 

texto, botões laterais, menus de opções e lista de seleção (NUNES, 2020). Dessa forma, 

escolheu essa plataforma com base nos conhecimentos prévios de programação dos 

elaboradores e por ser a principal escolha na literatura.  

O celular já é um instrumento que naturalmente gera incentivo na era da cultura digital, 

porém não é suficiente para instigar a aprendizagem (KARKOW, 2019). Por isso, além desse 

meio catalisador, analisou-se também o desenvolvimento do aplicativo aliado a gamificação 

com o intuito de estimular o interesse do público sobre ES além de proporcionar uma forma 

democrática para compreensão dos principais tópicos e dúvidas da área. 

 
1 Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí, lucas_vini2000@hotmail.com.  
2 Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí. 
3 Graduanda em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí.  
4 Professor Doutor em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí. 
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O presente trabalho tem como objetivo democratizar os conceitos de energia solar e 

sustentabilidade, propondo uma oportunidade de ensino mais lúdica e dinâmica através de um 

aplicativo gratuito e de fácil implementação no processo ensino-aprendizagem, com a 

finalidade de tornar o assunto mais palpável e acessível para a comunidade acadêmica.  

 

2. Metodologia 

 

 A metodologia aplicada neste trabalho, inicialmente, foi de realizar buscas na literatura 

a respeito da implementação de aplicativos por esta plataforma além do estudo a respeito de 

energia solar para a elaboração de perguntas e respostas. As atividades desenvolvidas seguiram 

um cronograma de execução como forma de guiar e realizar o trabalho. O aplicativo foi 

idealizado para funcionar sem a necessidade de cadastro do usuário e de conexão à internet, 

como forma de facilitar ainda mais a sua elaboração e também utilização do usuário. Dessa 

forma, estas informações não necessitam de armazenamento em nuvem, por exemplo, sendo 

perdidas a cada vez que o aplicativo for fechado pelo usuário.  

O primeiro procedimento realizado foi de elaboração do layout das telas do aplicativo, 

sendo elas, tela inicial com botão “iniciar quiz”, tela de modo para a seleção do modo da partida 

(fácil, médio, difícil e maratona), tela de pergunta e tela de resultados. Como o objetivo do 

trabalho é educativo, preocupou-se em colocar uma seção de respostas na tela de resultados 

para direcionar a outra tela para indicar quais perguntas foram respondidas com as respectivas 

respostas corretas além da resposta escolhida pelo usuário. O banco de perguntas foi 

desenvolvido concomitantemente ao desenvolvimento do layout do aplicativo totalizando 100 

perguntas variadas por nível de dificuldade e tipo, múltipla escolha e verdadeiro ou falso.  

O código foi implementado para inicializar pela tela inicial que conta com a logo do 

aplicativo e o botão de iniciar, seguindo para a tela para a seleção do modo. Após isso, é feito 

então um sorteio do banco de questões para o modo escolhido, sendo a quantidade de perguntas 

definidas previamente no código assim como a pontuação para cada pergunta. A quantidade de 

perguntas varia para os quatro modos, sendo os três primeiros modos relacionados ao nível de 

dificuldade das perguntas e o último modo contendo perguntas dos três modos anteriores. A 

tela de dificuldade foi implementada conforme a figura a seguir, utilizando a lógica de tomada 

de decisão para a próxima tela, a tela de perguntas.  

 

Figura 1. Código de blocos da tela de dificuldade. Fonte: Elaboração própria, 2022. 

O layout da tela de pergunta foi projetado para adequar aos dois tipos de pergunta, 

múltipla escolha de quatro alternativas e verdadeiro ou falso. A primeira parte do layout contém 

o tempo do modo escolhido contado de forma decrescente, o qual este quando for atingido 
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automaticamente seguirá para a tela de resultados com a mensagem de tempo esgotado, ordem 

da pergunta juntamente com a quantidade de pergunta do modo e a pontuação atual em relação 

a pontuação máxima deste modo. 

 
Figura 2. Tela padrão de pergunta e tela de resultado. Fonte: Elaboração própria, 2022. 

As opções na tela de resultado são mostradas na figura 2, sendo o diretório da opção de 

jogar novamente para retornar a tela de modo, da opção de sair para retornar à tela inicial e da 

opção de respostas para uma nova tela que listará todas as perguntas exibidas com as respectivas 

respostas corretas e as selecionadas pelo usuário finalizando com uma opção de voltar para a 

tela de resultado. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

 Finalizado o processo de idealização e codificação do aplicativo na plataforma Kodular, 

o projeto final intitulado como QuizSolar da LASOL, teve a configuração para o seu banco de 

perguntas e tempo variando de acordo com o nível selecionado pelo usuário, conforme a tabela 

a seguir. 

  

TABELA 1: Estrutura do banco de questões do App QuizSolar da LASOL 

Modo Quantidade de Perguntas Tempo do Modo Pontuação Máxima 

Fácil 10 02:30 50 

Médio 10 05:00 50 

Difícil 10 07:30 50 

Maratona 30 10:00 150 

Fonte: Elaboração Própria, 2022.  

 

O código apresenta cerca de cem questões no banco, vinte e quatro fáceis, vinte e duas 

médias e vinte e oito difíceis, sendo possível ainda o aumento deste número ou alteração da 

quantidade de questões apresentadas na tabela 1 conforme o tipo e a finalidade da atividade a 

ser desenvolvida com este aplicativo. A plataforma oferece duas opções de arquivo de 
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aplicativo, Android Application Pack(.apk) e Android App Bundle(.aab), apenas para celulares 

que possuem sistema operacional Android. 

Após compilado, foi realizado uma série de testes pela equipe desenvolvedora e um 

grupo seleto de discentes de engenharia elétrica para analisar as definições de tempo, opções 

selecionadas, layout em diferentes modelos de smartphones Android como forma de avaliar 

possíveis bugs e erros do aplicativo para correção e alteração dos parâmetros definidos para 

então divulgá-lo abertamente na comunidade, através das mídias sociais e apresentações, e 

publicá-lo na loja de aplicativos do Google, a Play Store. 

 
Figura 3. Aplicativo publicado na loja Play Store e relatório gerado no dia 29/10/2022. Fonte: Elaboração 

própria, 2022. 

 A publicação do aplicativo na Play Store exigiu uma conta Google e uma assinatura 

paga anualmente, além de detalhar uma série de informações como idioma e tradução, recursos 

gráficos, detalhes do produto, categorização, detalhes de contato e política de privacidade. Essas 

informações são diretrizes exigidas pela própria plataforma e parte delas são relatadas ao 

usuário antes da instalação, conforme é mostrado na figura 3. Por fim, foi feito o envio do 

aplicativo no formato APK e a escolha das informações finais como a sua classificação, o seu 

tipo e sua classificação indicativa para então ser solicitado a sua publicação que será avaliada 

pela plataforma e posteriormente publicada. 

 O aplicativo foi implementado em apresentações educacionais relacionados à energia 

solar de grupos acadêmicos como a Liga Acadêmica de Energia Solar Fotovoltaica (LASOL) e 

Escolas Solares para discentes de engenharia elétrica e estudantes de ensino médio como forma 

de indagar ainda mais o uso desse tipo de metodologia de ensino e interesse em energias 

renováveis. A adesão e utilização do aplicativo pelo público foi satisfatória sem a necessidade 

de muita supervisão ou criação de tutorial já que a proposta era de ser um aplicativo tipo jogo 

mais intuitivo e de fácil entendimento. 

 

4. Considerações Finais 

  

 Com base no número de downloads, que representam diretamente a adesão do público 

ao aplicativo, seja pela loja de aplicativos Android ou pela divulgação do aplicativo no formato 

APK, é possível concluir que o uso da plataforma Kodular torna-se uma opção viável para a 
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dinamização do aprendizado não apenas de ES, mas também de outros assuntos que sejam do 

interesse do desenvolvedor. 

 Os benefícios de utilização da plataforma e do aplicativo são bastante abrangentes, pois 

o primeiro é de fácil implementação e compreensão da lógica do código e o segundo pode ser 

utilizado na aprendizagem de energia solar de uma forma mais dinâmica e autodidata. Além 

disso, este tipo de aplicativo pode ser elaborado para diversos assuntos e pode ser utilizado em 

gincanas temáticas, apresentações educativas ou em processos seletivos, por exemplo, 

dependendo apenas do objetivo definido pela equipe responsável pelo projeto. 

 É importante ressaltar, no entanto, que o uso da plataforma Kodular exige 

conhecimentos básicos sobre lógica de programação. Mesmo que o processo de codificação 

apresente um aspecto mais simplificado, a essência deste ainda é a equivalente à codificação 

em outras plataformas mais usuais. Além disso, a plataforma limita-se a produzir o aplicativo 

nos formatos Android Application Pack(.apk) e Android App Bundle(.aab), os quais poderão 

ser inseridos em lojas de aplicativos de usuários do sistema Android. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se implementar cadastro de usuário 

no aplicativo cujas informações de partidas jogadas sejam salvas e colocadas em um ranking 

com demais pontuações de usuários de determinada instituição de ensino, por exemplo, como 

forma de estimular ainda mais a utilização deste tipo de jogo.  
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Projeto de Controle Fuzzy de um Sistema de Nível de Líquido 

Barbara Emilly Silva Bezerra1 
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Resumo: Sistemas de nível de líquido estão bastante presentes em processos industriais e podem apresentar 

diversas complexidades como não linearidade e dificuldade de modelagem. O presente artigo propõe o projeto de 

controle não linear sem a necessidade de obtenção de modelo, podendo ser sintonizado inserindo o conhecimento 

do especialista do processo. Trata-se de um controlador fuzzy linguístico ou Mamdani, o qual possui duas entradas 

(erro e taxa de variação do erro na medição de nível) e uma saída (posição da válvula). Resultados computacionais 

para controle fuzzy de um sistema de nível de líquido são apresentados de forma a demonstrar a aplicabilidade e 

eficiência da metodologia proposta. 

Palavras-chave: sistema de nível, controlador, sistema fuzzy, Mamdani. 

1. Introdução 

 

Considerando que os processos industriais são extremamente perceptíveis quanto ao seu 

nível de precisão para auxiliar no controle do processo, em diversos desses sistemas é 

necessário o controle do nível de líquido. Grande parte dos processos industriais demanda uma 

maior atenção à gestão da planta, haja vista um maior gerenciamento de projeto. Torna-se 

estratégica tanto no âmbito de fábrica quanto no setor financeiro. Medições de nível mais 

precisas aumentam significativamente a eficiência da planta. Em geral, o fluxo de água é 

fornecido por meio de uma bomba de um tanque de armazenamento e a vazão de água é ajustada 

com um atuador. A Figura 1 ilustra bem como esse sistema funciona: 

 
Figura 1. Sistema de tanque de água. Fonte: (Autoral). 

O nível do líquido é medido através de um transmissor de pressão. Os dados de pressão 

transmitidos são transferidos para o circuito de controle. O modelo do sistema pode ser 

representado como um diferencial de primeira ordem de equação: 
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Nesta equação temos que u(t) é o fluxo de entrada (entrada de controle), que pode ser 

positivo ou negativo, ou seja, pode retirar o líquido do tanque ou colocá-lo, h(t) é o nível do 

líquido (a saída da planta), 𝐴 = √𝑔ℎ2(𝑡) + 𝑏 é a área da seção transversal do tanque, g=9,8m/s² 

é a aceleração da gravidade e c é conhecido como a área da seção transversal do tubo de saída. 

 

Há muitos trabalhos na literatura que abordam a questão da água em problemas de 

controle de nível usando redes neurais e lógica difusa. Devido à sua simplicidade, o método de 

controle lógico fuzzy tornou-se mais famoso nesta aplicação. A lógica fuzzy  é uma forma de 

lógica probabilística ou lógica de muitos valores; trata de raciocínio aproximado em vez de fixo 

e exato. Assim, a lógica fuzzy foi estendida para lidar com o conceito de verdade parcial. A 

lógica difusa é uma parte da inteligência computacional que interpreta o comportamento de um 

ser humano e suas ações. Os computadores podem interpretar apenas valores verdadeiros ou 

falsos, mas um ser humano pode raciocinar o grau de verdade ou grau de falsidade. Os modelos 

fuzzy interpretam as ações humanas e também são chamados de sistemas inteligentes (COSTA, 

2016). 
  

Um sistema de inferência fuzzy (FIS) define essencialmente um mapeamento não linear 

do vetor de dados de entrada em uma saída escalar, usando regras fuzzy. O processo de 

mapeamento envolve associação de funções de entrada/saída, operadores FL, regra fuzzy SE-

ENTÃO, agregação de conjuntos de saída e defuzzificação. Um FIS com múltiplas saídas pode 

ser considerado como uma coleção de multi-entradas, saída-única de sistemas independentes. 

Em 1965, o conceito de Lógica Fuzzy foi concebido pelo Prof. Lotfi Zadeh da Universidade da 

Califórnia em Berkeley. Ele apresentou a teoria dos conjuntos fuzzy  não como uma 

metodologia de controle, mas como uma forma de processamento de dados permitindo a 

associação parcial do conjunto em vez da associação ou não associação do conjunto nítido.  

 

2. Metodologia 

 

A planta a ser controlada, nesse caso o tanque, foi modelada utilizando o software 

MatLab/Simulink seguindo as diretrizes da equação 1. Para os valores da seção transversal do 

tanque, considerou-se A = 0,4 m², a seção transversal do tubo a = 0,012 m², com uma vazão 

máxima q = 20 l/s. A modelagem do tanque seguiu como representa a Figura 2.   

 
Figura 2. Modelagem do tanque no Simulink. Fonte: (Autoral). 

O sistema de controle fuzzy utilizado, recebe como entrada duas variáveis, que são o 

nível do líquido e a sua taxa de variação (derivada). Com os valores da entrada, o próprio 

controlador fuzzy calcula o valor correto da abertura da válvula para controlar o processo. O 

sistema inteiro está representado na figura 3. O controlador foi configurado pela Fuzzy Logic 

Toolbox do Matlab, que pode ser vista na figura 4. 
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Figura 3. Modelagem no Simulink. Fonte: (Autoral). 

As funções de pertinência utilizadas são do tipo triangular e trapezoidal. No antecedente, 

define-se três funções de pertinência para o nível, baixo, médio e alto, para a taxa de variação: 

negativa, zero, positiva. O consequente definiu a abertura da válvula pelas seguintes funções de 

pertinência: fechando rápido, fechando devagar, sem mudança, abrindo devagar, abrindo 

rápido. A base de regras para o sistema fuzzy foram definidas e são dadas por: 1) Se o nível do 

líquido é médio, então a válvula é sem mudança; 2) Se o nível do líquido é baixo, então abertura 

da válvula é rápida; 3) Se o nível do líquido é alto, então a válvula é fechada rapidamente; 4) 

Se o nível do líquido é médio e a taxa do nível é negativo, então abertura da válvula é devagar; 

5) Se o nível do líquido é médio e a taxa de nível é positiva, então abertura da válvula é fechando 

devagar. 

 

 
Figura 4. Interface Gráfica da Fuzzy Logic Toolbox. Fonte: (Autoral). 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Com base na figura 5, pode-se perceber a variação do nível do tanque no intervalo de 0 

a 1. Considerando que a referência utilizada foi a do tanque cheio pela metade (eixo y em 0,05), 

o controlador foi aplicado com o objetivo de levar a saída do sistema para a referência. 
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Figura 5. Nível do Líquido. Fonte: (Autoral). 

O sinal de controle pode ser visto na figura 6. Conforme o nível do tanque aumenta nos 

primeiros instantes, o controlador recebe a informação do erro e automaticamente começa a 

abrir a válvula, de acordo com as regras fuzzy construídas no projeto do controlador. A partir 

desse monitoramento constante do erro, ocasionado pelo controle em malha fechada, o 

controlador é capaz de identificar a melhor ação de controle com base no instante atual do nível 

de líquido. Desse modo, a partir de 40 amostras, pode-se considerar que o sistema atingiu o 

regime permanente. 

 
Figura 6. Sinal de Controle. Fonte: (Autoral). 

Muitos trabalhos anteriores trataram de várias técnicas de monitoramento e controle de 

níveis de líquidos em aplicações industriais e domésticas. Os métodos elétricos de controle 

incluem circuitos baseados em microcontroladores que predizem automaticamente os níveis de 

líquido e consequentemente ativam o circuito para operar os motores. Apesar de vários métodos 

disponíveis, ainda existem novas técnicas nesta aplicação para evitar condições de operação 

perigosas. 

 

Wen Tan (2011) propôs um sistema de controle de nível de água para o gerador de vapor 

nuclear. O sistema de controle consistia de um controlador de feedback e um controlador de 

feedforward. A robustez e o desempenho de ambos os controladores são analisados e o ajuste 

dos 2 parâmetros dos controladores. É mostrado que o controlador escalonado de ganho 

proposto pode alcançar um bom desempenho em níveis de alta e baixa potência. C. Maffezzoni 

(1997) destacou os principais fenômenos dinâmicos que determinam a estruturação de sistemas 

de controle caldeira-turbina, esclarecendo as conexões essenciais de tais fenômenos com a 

natureza física do processo. (ZHANG, 2012) propuseram o sistema de controle de nível de água 

usando controladores PID, estes analisaram o controle do nível de água do reator nuclear de 

água pressurizada central elétrica usando controladores PID e fuzzy. 
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4. Considerações Finais 

 

O presente trabalho apresentou uma metodologia para controle fuzzy de um sistema de 

nível de líquido. Foi utilizado um sistema de inferência fuzzy Mamdani na estrutura do 

controlador, cujas variáveis linguísticas definidas foram erro e taxa de variação do erro de 

medição de nível (nas entradas) e posição da válvula (na saída). Os conjuntos fuzzy foram 

sintonizados com base no conhecimento do especialista. Os resultados apresentados apresentam 

um bom desempenho para satisfação das especificações de controle e rastreamento do sinal de 

referência.  
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Resumo: A modernização das indústrias tem desencadeado uma profunda mudança nos parâmetros sociais e 

econômicos mundiais. Com o desenvolvimento tecnológico, a modernização passou a representar um fator 

decisivo no aumento da produtividade, na qualidade dos produtos e na flexibilidade de produção. Na linguagem 

atual, o termo adaptar significa modificar o comportamento de acordo com as novas circunstâncias ou situações. 

Então, controle adaptativo pode ser definido com uma técnica de controle que possui a capacidade de mudar seu 

comportamento de acordo com as modificações dos parâmetros, da dinâmica de um processo ou presença de 

distúrbios que afetam este sistema. O objetivo deste trabalho foi implementar técnicas de controle PID e PID 

adaptativo para controlar sistemas dinâmicos. Diante disso, conclui-se que o testes realizados com o controlador 

PID e PID adaptativo funcionou corretamente. 
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1. Introdução 

 

A modernização das indústrias tem desencadeado uma profunda mudança nos 

parâmetros sociais e econômicos mundiais. Nas instalações industriais, um dos dispositivos que 

representam essa modernização são os sistemas de controle. Esses sistemas devem garantir um 

adequado desempenho das condições de operação dos processos, mesmo em situações em que 

estejam sujeitos a diversas restrições. Nesse contexto, o ambiente profissional enxerga com 

excitação as teorias de controle moderno, no que tange potencializar os sistemas de produção, 

pois permitem que alcancem sua melhor produtividade e que sejam capazes de fornecer 

produtos mais precisos e robustos (Dorf, 2011).  

Para alguns processos não-lineares complexos, os seus requisitos de projeto não podem 

ser satisfeitos quando métodos de controle convencional baseados em modelos lineares são 

utilizados. Neste contexto, muita atenção deve ser dada ao desenvolvimento de técnicas de 

identificação e controle não-lineares (Babuška et al., 1996). 

Segundo Romão,1996, durante as últimas décadas observa-se um considerável interesse 

em uma nova concepção de sistemas de controle, denominados adaptativos (ou autoajustáveis), 

os quais automaticamente ajustam os parâmetros do controlador, em tempo real, junto a 

processo em resposta a mudanças na planta ou ambiente. Dentre esses controladores, cujos 

parâmetros podem ser adaptados em tempo real, pode-se citar Proporcional Integral Derivativo 

(PID), o qual é o algoritmo de controle de processo mais usado na indústria. A popularidade 

desses controladores pode ser atribuída em parte ao seu desempenho robusto em uma ampla 

gama de condições de funcionamento e em parte à sua simplicidade funcional que permite aos 

engenheiros/técnicos operá-los de uma forma simples e direta (Bega et al, 2006). 

Nas últimas décadas observa-se um considerável interesse em uma nova concepção de 

sistemas de controle, denominados adaptativos. Na linguagem atual, o termo adaptar significa 

modificar o comportamento de acordo com as novas circunstâncias ou situações. Então, 

controle adaptativo pode ser definido com uma técnica de controle que possui a capacidade de 

mudar seu comportamento de acordo com as modificações dos parâmetros, da dinâmica de um 

processo ou presença de distúrbios que afetam este sistema (Åström, 1987).  

Segundo Åström, 1996, o controlador PID há muito tempo é o algoritmo de controle 

mais utilizado e capaz de controlar uma grande variedade de processos se sintonizado 
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adequadamente e está incorporado a operação de processos industriais devido sua simplicidade, 

baixo custo e ao fato de que normalmente proporciona um desempenho satisfatório ao processo 

controlado. No entanto, para sistemas com não linearidades e ampla faixa de operação, o 

desempenho desse controlador pode ser comprometido. Uma das formas de se contornar essa 

situação é por meio da adaptação em tempo real dos seus parâmetros, no que é conhecido como 

controle PID adaptativo. 

Neste presente trabalho, controladores PID e PID adaptativo serão aplicados no controle 

de um forno aquecedor de óleo de uma planta de tratamento de hidrocarbonetos feita por 

Vasconcellos (2017), visando analisar os seus desempenhos e investigar a capacidade desses 

controladores em lidar com perturbações, bem como com amplas faixas de operação. Esses 

controladores terão seus parâmetros ajustados a partir de modelos obtidos pelo método dos 

mínimos quadrados e com base nos parâmetros calculados pelo método Ziegler-Nichols e se 

utilizará o controlador adaptativo de Zhu-zhi apresentado detalhadamente por Romão, 1996. 

 

2. Metodologia 

 

Inicialmente, foi estudado técnicas de identificação de sistemas dinâmicos e em seguida 

realizada a implementação de um modelo a ser utilizado, a princípio, como sistema a ser 

identificado e controlado. Esse sistema consistia em um forno composto por quatro partes: a 

chaminé dos gases de combustão, a região de convecção (localizada na parte superior), a região 

de radiação (localizada na região inferior) e o sistema de combustíveis, que fornece o gás aos 

queimadores. (Vasconcellos, 2017). A figura 1 ilustra os componentes do forno misto, em que 

os tubos de serpentina de aquecimento da seção de radiação são verticais e da seção de 

convecção são horizontais. 

 
Figura 1. Componentes do forno aquecedor. Fonte: (Vasconcellos, 2017).  

Ademais, segundo (Vasconcellos, 2017), o forno é de aquecimento direto por transmitir 

calor diretamente aos tubos da câmara inferior do mesmo, em que é gerado o calor da 

combustão, cuja finalidade é aquecer a substância que passa no interior desses tubos. O calor 

desenvolvido nessa região (denominada região de radiação) provém de queimadores 

alimentados pelo gás combustível. 

Esse forno pode ser representado pela função de transferência apresentada na equação 

01, a qual foi utilizada para realização de uma coleta de dados, utilizando um sinal PRS para 

variar o sinal de entrada do sistema. Após formar um banco de dados, converteu-se a função de 

transferência em uma equação a diferenças, representada na equação 02.  

                                          G(s) = 
3,36

(133,42𝑠+1)2                                                                   (01) 
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              y(t) = -1,9098*y(t-1) – 0,9119*y(t-2) + 0,0020*u(t-1) + 3,0426e-05*u(t-2)           (02) 

 

Para sintonizar inicialmente o PID adaptativo foi utilizado a regra de sintonia de Ziegler 

Nichols através da curva de reação, de tal forma que os parâmetros Kp, Ti e Td fossem 

utilizados como valores iniciais para o algoritmo de controle adaptativo. Com essas constantes, 

utilizou-se então a regra proposta por Ziegler Nichols para a obtenção da sintonia dos 

controladores do tipo P, PI e PID. 

 O projeto de controlador PID adaptativo baseou-se no controlador PID 

adaptativo de Zhu-zhi. Nesta técnica uma função de transferência desejada é definida e o 

procedimento para aplicar o método consistiu em: (1) selecionar uma função de transferência 

desejada; (2) projetar o controlador tal que a função de transferência em malha fechada seja 

igual a função de transferência desejada; (3) estimar os parâmetros PID em tempo real através 

do método MQR. Segue imagem do projeto do controlador Zhu-zui. 

 
Figura 2. Controlador Zhu-Zui. Fonte: (Romão, 1996). 

 Por fim, empregou-se o controlador PID convencional e o PID adaptativo no 

sistema real considerando o sinal de referência para cada região de operação. O controlador 

adaptativo proposto por Zhu-zhi foi melhor descrito por Romão, 1996. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Foram realizados testes inicias no MatLab e no Simulink com o propósito de consolidar 

a implementação do controlador PID convencional e PID adaptativo. Além disso, foram feitos 

testes com a finalidade de entender melhor o procedimento de coleta de dados, os quais 

apresentaram bons resultados. Os dados foram coletados por meio de rotinas computacionais 

implementadas no MatLab, tendo o intuito de servir como base para obtenção de um modelo 

que represente a dinâmica de um sistema dinâmico industrial e estudar a eficiência de cada 

técnica em identificar esse sistema, utilizando o controlador PID convencional e adaptativo.  

Ao utilizar a regra de sintonia de Ziegler Nichols para sintonizar o controlador PID 

convencional e adaptativo obteve-se os parâmetros Kp = 39,6, Ti = 4 e Td = 1 pela sintonia de 

Ziegler Nichols, e Kp = 28,4, Ti = 6, Td = 1,5 para o controlador adaptativo. Após a realização 

de vários testes e do ajuste fino obteve-se como resposta do controlador adaptativo, como pode 

ser visto na Figura 3, onde a curva vermelha representa a referência, a curva azul tracejada 

representa a variável de controle e a curva verde representa a saída com o controlador 

adaptativo. 
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Figura 5. Gráfico Controlador PID e PID Adaptativo com perturbações. Fonte: (Autor,2022). 

 

É importante fazer uma análise gráfica dos resultados do PID convencional e do PID 

adaptativo para verificar se os controladores estão se adequando ao sistema corretamente, 

plotando-se o gráfico referente aos resultados desses dois controladores. Como pode ser 

observado na Figura 4, curva vermelha representa a referência, curva verde representa a saída 

com controlador PID convencional e a curva azul representa a saída com controlador 

adaptativo. Na Figura 5 mostra-se as respostas do controlador convencional e adaptativo 

quando submetido a perturbações, curva verde representa o PID adaptativo e a curva azul 

representa o PID. 

Ao fazer a análise das características das respostas, percebe-se que o sobressinal em 

ambos os resultados é igual a 0%, o tempo de acomodação no PID convencional é de 240s e no 

controlador adaptativo é de 220s, o tempo de subida no controlador PID convencional é de 200s 

e no controlador adaptativo é de 180s. Ambos controladores apresentaram bons resultados, 

porém percebe-se que o controlador adaptativo apresentou melhores resultados, logo controlou 

melhor a dinâmica do sistema. 

 

4. Considerações Finais 

 

Apesar dos controladores PID de ganhos fixos ainda serem os mais conhecidos e 

implementados no meio industrial, o interesse por controladores adaptativos está crescendo 

devido a sua importância prática. O controlador PID adaptativo une a popularidade do PID 

convencional, com a eficiência do controle adaptativo. A estrutura de controle PID adaptativo 

é interessante em ambientes industriais pela familiarização e facilidade de entendimento por 

parte dos operadores de processos. 

Figura 3. Gráfico de Referência, 

Controlador PID Adaptativo e Variável 

de Controle Fonte: (Autor,2022). 

Figura 4. Gráfico de Controlador 

PID e PID Adaptativo. Fonte: 

(Autor,2022). 
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O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise de um sistema de 

controle em um forno aquecedor de óleo de uma planta de tratamento de hidrocarbonetos 

utilizando o PID convencional e adaptativo. A identificação do processo existente se sucedeu 

através dos algoritmos dos mínimos quadrados não recursivo e recursivo, que por meio destes, 

foram estimados os parâmetros do modelo matemático de uma função de transferência de um 

sistema se segunda ordem. Para o PID adaptativo obteve-se um modelo identificado através do 

método dos mínimos quadrados recursivo, utilizou-se a sintonia de Ziegler Nichols e o método 

da alocação de polos para estimar os parâmetros do controlador PID e implementou-se o 

controlador adaptativo Zhu-zui. 

Diante disso, concluiu-se que o algoritmo de coleta de dados funcionou corretamente. 

Além disso, os testes iniciais realizados no controlador PID convencional e adaptativo 

mostraram que os mesmos estão funcionando satisfatoriamente, porém percebe-se que o PID 

adaptativo obteve resultados melhores em relação ao PID convencional. Para pesquisas futuras, 

pretende-se elaborar plantas físicas para melhor estudo e análise de PID convencionais e 

diferentes tipos de PID adaptativos. 
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