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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo o estudo de métodos de sintonia para controladores PID para 

controlar dois processos, um tanque agitado aquecido e um reator com cinética de Van de 

Vusse. Para a avaliação das sintonias foram utilizados alguns índices de desempenho como a 

análise de overshoots, tempos de subida, de assentamento, a integral do erro absoluto (IAE) e 

a integral do erro absoluto multiplicado pelo tempo (ITAE). Foram avaliados também os 

métodos de sintonia em malha fechada de Ziegler-Nichols e Tyreus-Luyben, e os de malha 

aberta de Ziegler-Nichols, IAE e ITAE. Também foi feita a análise da modificação do estado 

estacionário utilizado na linearização de cada processo para verificar se as sintonias feitas se 

mantêm aceitáveis nos novos pontos. As sintonias obtiveram bons resultados para o tanque 

agitado aquecido, mas para o Reator de Van de Vusse as sintonias obtidas apresentaram altos 

undershoots. Já na verificação das sintonias nos novos pontos, as sintonias do tanque agitado 

se mantiveram estáveis e controlando apesar da piora e em 3 mudanças no caso do reator de 

Van de Vusse houve instabilidade pelo método de Ziegler-Nichols em malha aberta. 

 

Palavras-chave: Simulação de malhas de controle, Xcos, Van de Vusse, Sintonização, PID 
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ABSTRACT 

 

This work aims studying tuning methods for PID controllers of two processes, a heated agitated 

tank and a reactor with the Van de Vusse kinetics. For the tuning evaluation some performances 

indices were applied, such as, overshoot analysis, rise time, settling times, integral of absolute 

error (IAE) and integral of Time-Weighted error (ITAE). For closed-loops methods the Ziegler-

Nichols and Tyreus-Luyben, were evaluated while for open-loops methods Ziegler-Nichols, 

IAE and ITAE were tested. Finally, the influence of the steady-state point over the control 

system was investigated in order to evaluate the deterioration of tuning methods. The tunings 

made for the heated agitated tank had great results but for the Van de Vusse Reactor the tunings 

had high undershoots. The evaluation of steady-state points in the tuning methods for the heated 

agitated tank were stable and controlling the system despite the worsening, and the Van de 

Vusse Reactor showed instability over 3-point changes in the Van de Vusse case. 

 

Key words: Control loops simulation, Xcos, Van de Vusse, Tuning, PID 
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𝐺𝑃 – Função de Transferência do Processo  

𝐺𝑆 – Função de Transferência da Serpentina  

𝐺𝑉 – Função de Transferência do Atuador  

ℎ − Altura do Reator 

𝑘1 – Constante Cinética da Conversão de Ciclopentadieno em Ciclopentenol  

𝑘2 – Constante Cinética da Conversão de Ciclopentenol em Ciclopentanodiol  

𝑘3 – Constante Cinética da Conversão de Ciclopentadieno em Diciclopentadieno  

𝐾𝑐 – Ganho Proporcional do Controlador 

𝐾𝑖 – Ganho Integral do Controlador 

𝐾𝐷 – Ganho Derivativo do Controlador  

𝐾𝐶𝑈 – Ganho Último do Controlador  

𝐾𝐹 – Ganho Proporcional à Vazão Volumétrica  

𝐾𝑃 – Ganho Proporcional do Controlador  

𝐾𝑆 – Ganho Proporcional à Temperatura da Serpentina  

𝐾𝑆𝑃 – Ganho Proporcional ao Set point  

𝐾𝑇 – Ganho Proporcional ao Sinal do Transmissor  

𝐾𝑉 – Ganho Proporcional à Abertura da Válvula  

𝐾𝑊 – Ganho Proporcional à Vazão Mássica  

m – Sinal de Saída do Controlador 

Nj – Número de Mols de j  

𝑃𝑈 – Período Último do Controlador  

Q – Taxa de Calor  

𝑄𝑒𝑥𝑡 – Taxa de Calor Trocado entre Processo e Serpentina  

𝑟1 – Taxa Reacional de Conversão de Ciclopentadieno em Ciclopentenol por Unidade de 

Volume  

𝑟2 – Taxa Reacional de Conversão de Ciclopentenol em Ciclopentanodiol por Unidade de 

Volume  

𝑟3 – Taxa Reacional de Conversão de Ciclopentadieno em Diciclopentadieno por Unidade de 

Volume  

𝑟𝐴 – Taxa Reacional de Formação de Ciclopentadieno por Unidade de Volume  

𝑟𝐵 – Taxa Reacional de Formação de Ciclopentenol por Unidade de Volume  
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𝑟𝐶 – Taxa Reacional de Formação de Ciclopentanodiol por Unidade de Volume  

𝑟𝐷 – Taxa Reacional de Formação de Diciclopentadieno por Unidade de Volume  

𝑟𝑗 – Taxa Reacional de Formação de j por Unidade de Volume  

t – Tempo  

T – Temperatura de Saída do Processo  

Ti – Temperatura de Entrada do Processo  

Ts – Temperatura do Fluido na Serpentina  

U – Coeficiente Global de Troca Térmica  

r – Sinal de Set point  

v – Vazão Volumétrica  

V – Volume de Líquido  

v̄ – Vazão Volumétrica no Estado Estacionário  

Vv – Variável de Desvio da Vazão Volumétrica  

w – Vazão Mássica  

W – Variável de Desvio da Vazão Mássica  

Ws – Taxa de Trabalho de Eixo Aplicado ao Sistema  

CSTR – Continuous Stirred-Tank Reactor  

ITAE – Integral of Time-Weighted Absolute Error  

IAE - Integral of Absolute Error 

P – Proporcional  

PI – Proporcional Integrativo  

PD – Proporcional Derivativo  

PID – Proporcional Integrativo Derivativo  

SP – Set point 
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 INTRODUÇÃO 

Uma planta industrial opera com diversas unidades de processamento (reatores, trocadores 

de calor, bombas, tanques, colunas de destilação, absorvedores, evaporadores, etc.) todos 

integrados entre si com o objetivo de obter o produto desejado da maneira mais econômica 

possível (STEPHANOPOULOS, 1984). 

Na década de 1940 as plantas eram essencialmente operadas no modo manual, 

necessitando de muitos operadores e equipamentos extras com a função de amenizar eventuais 

distúrbios. Com o passar do tempo houve grande aumento nos custos de mão de obra, dos 

equipamentos, da energia; implementação de rígidos regulamentos ambientais e de segurança; 

exigência de melhorias constantes na produtividade das plantas para se manterem competitivas 

no mercado; com todos esses pontos, a operação das plantas sem o uso do controle automático 

de processos se tornaria inviável economicamente ou até mesmo impossível (LUYBEN, 1990; 

CAMPOS E TEIXEIRA, 2006; SEBORG et al, 2011). Então é de grande importância que 

engenheiros químicos tenham o entendimento da teoria e prática do controle de processos 

(SEBORG et al, 2011). 

O controlador PID é amplamente utilizado na indústria e tem importantes funções como 

prover a realimentação, eliminar o erro de estado estacionário pela ação integral, e pode 

antecipar a resposta futura através da ação derivativa (ÄSTROM AND HÄGGLUND, 1995). 

O ajuste dos parâmetros do controlador no cenário industrial é visto como um estágio 

importante, uma vez que com um ajuste correto pode-se determinar um aumento no rendimento 

do sistema (THIMOTIO, 2005). 

Contudo, diversos processos de interesse industrial são difíceis de controlar devido ao 

comportamento não linear, e frequentemente o melhor que se pode fazer é sintonizar o 

controlador para que seu desempenho seja aceitável nas faixas das condições operacionais 

(SMITH E CORRIPIO, 1997). Por esse e outros motivos, a simulação computacional tem sido 

utilizada crescentemente no campo de engenharia, possuindo várias aplicações como na 

sintonia de controladores, otimização de processos e desenvolvimento estratégico de controle 

(PRATA, 2013). 

Os objetivos deste trabalho são: Construir as malhas de controle para um tanque agitado 

e um reator de Van de Vusse a partir de suas funções de transferência utilizando a ferramenta 

Xcos® presente no software Scilab®; realizar a sintonia dos controladores PID utilizando os 

métodos de sintonia de malha fechada de Ziegler-Nichols e Tyreus-Luyben, e os de malha 
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aberta de Ziegler-Nichols, IAE e ITAE e avalia-los com diversos critérios de desempenho; 

Avaliar os métodos de  sintonia com distúrbios variados e avaliar também como se comportam 

as sintonias obtidas em uma eventual mudança de estado estacionário. 

Este trabalho foi desenvolvido durante a Graduação de Departamento de Engenharia 

Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense e está inserido nas linhas gerais de 

modelagem, simulação, controle e otimização de processos. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 CONTROLE DE PROCESSOS 

 ASPECTOS GERAIS 

 

No atual mercado existe um grande interesse em processos industriais com foco em 

segurança, responsabilidade ambiental e que ainda se mantenham competitivas frente à grande 

concorrência. As plantas mais modernas estão cada mais difíceis de operar devido aos processos 

altamente integrados e complexos, e para mantê-las funcionando do modo mais otimizado 

possível, distúrbios devem ser controlados para não se propagarem. Então, a necessidade de 

implementação de sistemas de controle automático de processos torna-se cada vez mais 

relevante (SEBORG et al, 2011). 

 Seborg et al, (2011) define: “Processo: A conversão de materiais a produtos usando 

operações químicas e físicas. Na prática, o termo processo tende a ser usado para ambos os 

processos operacional e equipamentos de processo.” 

O controle automático de processos visa manter as variáveis de uma planta industrial 

como temperatura, pressão, vazões, nível e outros em seus limites operacionais desejados. 

Desvios estão sempre ocorrendo no processo, então para que estas variáveis relacionadas com 

segurança, qualidade e taxas de produção alcancem as condições desejadas, ações apropriadas 

são tomadas (SMITH E CORRIPIO, 1997). Essas ações necessitariam de constante intervenção 

humana, que além de riscos ao operador são suscetíveis a erros, ou podem ser automáticas, por 

meio da implantação de sistemas de controle automático de processos (CAMPOS E 

TEIXEIRA, 2006). 

Nesse contexto é necessário definir alguns termos importantes na área de controle de 

processo, os quais são: 

Variável controlada: É a variável que deve ser mantida em um determinado valor. 

Ponto fixo, ou set-point, é o valor desejado da variável controlada. 

Variável manipulada é a variável utilizada para manter a variável controlada em seu 

ponto fixo. 

Distúrbio é qualquer variável que desvie a variável controlada de seu ponto fixo. 

Atuador, também chamado de elemento final de controle, é o instrumento que manipula 

a variável manipulada. 
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Controle manual, é quando o controlador está desligado do processo cabendo, então, ao 

operador manipular o sinal para o elemento final de controle e, assim, manter a variável 

controlada em seu ponto fixo 

Controle de malha fechada é quando o controlador está ligado ao processo, tomando a 

decisão corretiva para manter a variável controlada em seu ponto fixo. Baseia-se na 

configuração de realimentação, ou feedback, que consiste na análise direta da variável 

controlada, esta é comparada com o ponto fixo, e de acordo com o erro obtido o controlador 

compensa esse distúrbio, através da variável manipulada, até alcançar de novo o ponto fixo 

(Figura 2.1). 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Definidos os termos anteriores, é possível dizer que o objetivo do controle de processo 

é manter a entrada, variável controlada, em seu valor desejado, ponto fixo, através da 

manipulação do atuador sobre a variável manipulada, para independentemente de distúrbios, a 

saída ter o valor buscado (SMITH E CORRIPIO, 1997). 

 

 TIPOS DE CONTROLADORES 

 

O controlador compara o sinal da variável controlada com o ponto fixo, então decide 

qual ação tomar e envia o sinal para o elemento final de controle. Há três tipos de ações de 

controladores: ação proporcional (P), integral (I) e derivativa (D). 

Figura 2.1 – Esquema representativo do sistema de controle feedback em malha 

fechada  
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O objetivo do controlador, numa malha de realimentação é levar a variável controlada 

ao seu set point, ou seja, reduzir o erro entre ponto fixo e a variável controlada a zero (SEBORG 

et al, 2011). A Figura 2.2 mostra a representação da equação em forma de diagrama de blocos. 

 

𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑐(𝑡)        ( 2.1 ) 

 

 Onde:  e(t) é o sinal de erro 

r(t) é o valor do ponto fixo 

c(t) é o valor da variável controlada dada pela saída do transmissor. 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.1.2.1 CONTROLADOR PROPORCIONAL (P) 

O controlador proporcional é o controlador mais simples, e é descrito pela Equação 

(2.2): 

𝑚(𝑡) = �̅� + 𝐾𝑐𝑒(𝑡)     ( 2.2 ) 

                     

Onde: m(t) é a saída do controlador. Esta saída é a variável manipulada 

 �̅� é a saída do controlador quando o erro é zero 

 𝐾𝑐 é o ganho do controlador 

 e(t) é o sinal de erro 

 

Aplicando a transformada de  Laplace na Equação (2.1) leva a função de transferência 

para o controlador proporcional: 

Figura 2.2 – Esquema de sinais na malha de controle 
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𝐺(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑐     ( 2.3 ) 

 

Pela Equação (2.2) pode-se ver que o sinal do controlador varia proporcionalmente ao 

valor do erro entre o ponto fixo e a variável controlada. Já o ganho do controlador determina 

quanto a saída do controlador varia para cada variação de erro (SMITH E CORRIPIO, 1997). 

 Um dos conceitos principais do controlador proporcional é o fato de o ganho do 

controlador poder ser ajustado para que a saída tenha a sensibilidade desejada em resposta a 

uma variação do erro. A vantagem do controlador proporcional é sua simplicidade em razão da 

existência de apenas um parâmetro de sintonização, o seu ganho 𝐾𝑐. Já sua grande desvantagem 

é devido ao erro residual da variável controlada, ou seja, depois de uma mudança de ponto fixo 

ou um distúrbio prolongado o controlador volta a variável controlada a um valor estacionário, 

mas não ao ponto fixo definido (SEBORG et al, 2011). 

Em virtude desse erro residual o controlador proporcional não é amplamente utilizado, 

já que a maioria dos processos necessitam ser controlados em seu ponto fixo. Já nos processos 

em que apenas estar próximo ao set point não causa problemas, como controle de nível para um 

tanque, onde a preocupação é que o mesmo não transborde ou seque, o controlador proporcional 

é suficiente (SMITH E CORRIPIO, 1997). 

 

2.1.2.2 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI) 

 

O controlador proporcional-integral é descrito pela Equação (2.4): 

 

𝑚(𝑡) = �̅� + 𝐾𝑐𝑒(𝑡) +
𝐾𝑐

𝜏𝐼
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡   ( 2.4 ) 

 

Onde: m(t) é a saída do controlador. Esta saída é a variável manipulada 

 �̅� é a saída do controlador quando o erro é zero 

 𝐾𝑐 é o ganho do controlador 

 e(t) é o sinal de erro 

 𝜏𝐼 é o tempo integral, ou de restauração, dado geralmente em minutos 
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Aplicando Laplace na Equação (2.4) leva a função de transferência para o controlador 

proporcional: 

𝐺(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑐 (1 +

1

𝜏𝐼𝑠
) =  𝐾𝑐 +

𝐾𝑖

𝑠
         ( 2.5 ) 

 

 O controlador proporcional-integral calcula sua saída proporcionalmente ao erro e 

proporcionalmente a integral do erro. O propósito da ação integral nesse controlador é de levar 

a variável controlada ao seu ponto fixo na presença de um distúrbio, zerando o erro residual da 

ação proporcional (LUYBEN, 1990). 

Primeiramente a ação proporcional age procurando levar o sistema ao estado 

estacionário, para em seguida a ação integral remover o erro residual presente. Esta ação 

permanece variando a saída até a eliminação do erro, porém isto pode se tornar uma 

desvantagem, já que pode acabar produzindo sinais oscilatórios para a variável controlada 

levando a uma redução da estabilidade do sistema de controle de realimentação. Sendo então 

necessária a adição da ação proporcional para contrabalancear os efeitos oscilatórios. Caso 

exista uma limitação nas oscilações, a ação derivativa deve ser introduzida (SEBORG et al, 

2011; CAMPOS E TEIXEIRA, 2006). 

 

2.1.2.3 CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVO (PID) 

 

O controlador proporcional-integral-derivativo é descrito pela Equação (2.6): 

𝑚(𝑡) = �̅� + 𝐾𝑐𝑒(𝑡) +
𝐾𝑐

𝜏𝐼
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝐾𝑐𝜏𝐷

𝑑 𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
   ( 2.6 ) 

 

Onde: m(t) é a saída do controlador. Esta saída é a variável manipulada 

 �̅� é a saída do controlador quando o erro é zero 

 𝐾𝑐 é o ganho do controlador 

 e(t) é o sinal de erro 

 𝜏𝐼 é o tempo integral, ou de restauração, dado geralmente em minutos 

 𝜏𝐷 é o tempo derivativo, ou de proporção, dado geralmente em minutos 

 

Aplicando Laplace na Equação (2.6) leva a função de transferência para o controlador 

proporcional: 
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𝐺(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑐 (1 +

1

𝜏𝐼𝑠
+ 𝜏𝐷𝑠) = 𝐾𝑐 + 

𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠  ( 2.7 ) 

 

 A ação derivativa no controlador PID tem como função antecipar o comportamento do 

sinal da variável controlada avaliando sua taxa de variação, sua derivada. Devido a sua função 

de antecipação a ação derivativa é muitas vezes usada para contrabalancear os efeitos 

oscilatórios da ação integral (SEBORG et al, 2011). 

As desvantagens da ação derivativa são que para um erro não nulo constante, a ação 

derivativa não controla o sistema, já que a derivada é zero – por esse motivo não há um 

controlador apenas derivativo, sendo este acompanhado por uma ação proporcional, ou 

proporcional-integral. Para sistemas com ruídos, a ação derivativa irá tomar grandes ações de 

controle devido às grandes derivadas desses ruídos (STEPHANOPOULOS, 1984). 

Os controladores PID são indicados para processos lentos, onde existem poucos ruídos 

como em controle de temperatura (SMITH E CORRIPIO, 1997). 

A Figura 2.3 mostra a comparação da resposta de diferentes controladores a um degrau 

unitário. 

Figura 2.3 – Comportamento dos diferentes tipos de controladores frente a um distúrbio 

 

Fonte: Adaptado de Stephanopoulos (1984) 

 ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE CONTROLE 

 

Nos sistemas de realimentação podem ocorrer oscilações no sinal de saída. Se as 

oscilações são baixas e se dissipam rápido, em geral, não há grandes problemas. Mas pode 

acontecer das oscilações não dissiparem ou serem altas a ponto de alcançar alguma limitação 

física, como a abertura de uma válvula. Nesse caso, o sistema é dito instável (SEBORG et al, 

2011). 
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Uma malha de controle é dita estável se dada uma entrada limitada sua saída permanece 

limitada. Para analisar sua estabilidade primeiramente deve-se olhar a equação característica da 

malha (Igualando-se o denominador da função de transferência da malha a zero). Por exemplo, 

utilizando o diagrama de blocos da malha apresentada na Figura 2.4, onde tem a função de 

transferência:  

𝑇(𝑠) =
𝐾𝑠𝑝𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)𝐺𝑠(𝑠)

1+𝐻(𝑠)𝐺𝑠(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)𝐺𝑐(𝑠)
𝑇𝑠𝑒𝑡(𝑠) +

𝐺𝐹(𝑠)

1+𝐻(𝑠)𝐺𝑠(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)𝐺𝑐(𝑠)
      ( 2.8 ) 

 

Sendo então sua equação característica: 

1 + 𝐻(𝑠)𝐺𝑠(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)𝐺𝑐(𝑠) = 0    ( 2.9 ) 

 

Figura 2.4 – Diagrama de blocos de um sistema feedback 

 

Fonte: Adaptada de Smith e Corripio (1997) 

Onde: 𝐻(𝑠) é a função de transferência do sensor-transmissor 

 𝐺𝑠(𝑠) é a função de transferência do processo 

 𝐺𝑣(𝑠) é a função de transferência da válvula 

 𝐺𝑐(𝑠) é a função de transferência do controlador 

Substituindo as devidas funções de transferência na equação característica e 

trabalhando-a matematicamente, chegam-se as suas raízes. Para a malha de controle analisada 

ser estável, todas suas raízes devem ser números reais negativos ou números complexos com 

partes reais negativas (SMITH E CORRIPIO, 1997). 
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 SINTONIA EM CONTROLADORES PID 

 

Após a escolha do controlador para a malha de realimentação, precisa-se ajustar os 

parâmetros que melhor se enquadram às características da malha, sendo o principal critério a 

estabilidade desta. Esse processo é chamado de sintonização de controladores 

(STEPHANOPOULOS, 1984). 

A sintonia tem por objetivo ajustar os parâmetros do controlador em relação a todas as 

características da malha, como o processo em si, a válvula, transmissor/sensor e outros, sempre 

mantendo a estabilidade do sistema (CAMPOS E TEIXEIRA, 2006). 

Quanto maior a quantidade de parâmetros para ajustar mais difícil se torna a tarefa. Logo 

um controlador proporcional, com apenas um parâmetro (𝐾𝑐), é mais fácil de sintonizar do que 

um proporcional-integral, com dois parâmetros (𝐾𝑐 e 𝜏𝐼),  que é mais fácil do que um 

controlador proporcional-integral-derivativo, com três parâmetros (𝐾𝑐, 𝜏𝐼 e 𝜏𝐷) (SMITH E 

CORRIPIO, 1997). 

Existem múltiplos métodos para auxiliar no procedimento de sintonização de 

controladores, mas nenhum desses é melhor ou pior que os outros, devendo-se avaliá-los para 

cada situação (SMITH E CORRIPIO, 1997). 

 

2.1.4.1 MÉTODO ZIEGLER-NICHOLS 

 

Em 1942, Ziegler e Nichols publicaram um trabalho pioneiro em controle de processos 

e propuseram dois métodos de sintonização. O primeiro deles no qual ficou conhecido como 

método de malha fechada ou de sintonização online (SMITH E CORRIPIO, 1997). O mesmo 

ainda é muito utilizado devido a sua simplicidade e relativo bom desempenho em algumas 

malhas, mas é mais usado como referência inicial para os parâmetros de controladores 

(LUYBEN, 1990). 

Este método é baseado na determinação de algumas características na dinâmica do 

processo e os parâmetros são alcançados utilizando simples correlações (ASTRÖM e 

HÄGGLUND, 1997). Sabendo-se, quantitativamente, as funções de transferência de todos os 

componentes da malha podemos obter os parâmetros por métodos analíticos, como a 

substituição direta, mas como em geral estas não são bem conhecidas estes parâmetros podem 

ser obtidos experimentalmente (SMITH E CORRIPIO, 1997). 
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- Após o processo atingir o estado estacionário, o controlador deverá ter os componentes 

integral e derivativo desligados. 

 - Com o controlador no automático, introduz-se pequenas variações no ponto fixo e 

aumenta-se gradualmente o ganho proporcional (𝐾𝑐) até que a malha oscile com uma amplitude 

constante. O valor de 𝐾𝑐 que produz as oscilações sustentadas é dito ganho final (𝐾𝑐𝑢), e o 

período correspondente ao ganho final é dito período final (𝑃𝑢) (SMITH E CORRIPIO, 1997). 

As relações para os parâmetros designadas por Ziegler e Nichols (Tabela 2.1) baseiam-

se numa resposta com uma razão de decaimento de ¼ entre as oscilações.  

Tabela 2.1 - Sintonia segundo Ziegler-Nichols 

Controlador 𝐾𝑐 𝜏𝐼 𝜏𝐷 

P 0,5𝐾𝑐𝑢 - - 

PI 0,45𝐾𝑐𝑢 𝑃𝑢 1,2⁄  - 

PID 0,6𝐾𝑐𝑢 𝑃𝑢 2⁄  𝑃𝑢 8⁄  

Fonte: Autoria própria 

 

Embora simples é um procedimento demorado, e na prática não é muito utilizado em 

plantas industriais pois este teste pode levar o processo a variar fora da região de estabilidade 

(CAMPOS E TEIXEIRA, 2006). 

Apesar sua razão de decaimento de ¼ ter sido considerado como a que leva a um 

desempenho ótimo para os controladores respondendo a um distúrbio, esta mesma razão produz 

muitas oscilações e altos overshoots para mudanças de ponto fixo, sendo assim tipos de sintonia 

mais conservativas recomendadas (SEBORG et al, 2011). 

 

2.1.4.2 MÉTODO DE TYREUS-LUYBEN 

 

O método de Tyreus-Luyben segue o mesmo procedimento do método de Ziegler-

Nichols em malha fechada. Busca-se descobrir o 𝐾𝑐𝑢 e o 𝑃𝑢 variando o ganho do controlador. 

Este método só calcula os parâmetros para controlares PI e PID.  
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Os parâmetros de Ziegler-Nichols em geral são agressivos e então para uma sintonia 

mais conservativa, usa-se o método de Tyreus-Luyben (IBRAHIM, O.; YAHAYA, N. Z. e 

SAAD, N., 2016; SKOGESTAD, 2002). 

 

Tabela 2.2 - Sintonia segundo Tyreus-Luyben 

Controlador 𝐾𝑐 𝜏𝐼 𝜏𝐷 

PI 0,31𝐾𝑐𝑢 2,2𝑃𝑢 - 

PID 0,45𝐾𝑐𝑢 2,2𝑃𝑢 𝑃𝑢 6,3⁄  

Fonte: Autoria Própria 

 

2.1.4.3 MÉTODO DE MALHA ABERTA DE ZIEGLER-NICHOLS 

 

O segundo método proposto por Ziegler-Nichols no trabalho publicado em 1942 foi 

chamado método do teste degrau ou método de malha aberta. 

- Após o processo chegar ao estado estacionário, o controlador é colocado no modo 

manual (malha aberta) e é aplicado ao processo um pequeno distúrbio do tipo degrau, mas não 

tão pequeno a ponto de a variação no sinal do transmissor não ser mensurável. 

- A resposta é registrada desde a introdução do teste degrau até o novo estado estacionário 

(SMITH E CORRIPIO, 1997; SEBORG et al, 2011). 

Em seguida deve-se aproximar a curva de reação do processo a um modelo mais simples, 

como um de primeira ordem mais tempo morto (Equação 2.10) para então determinar os 

parâmetros de sintonização.  

 

𝐺(𝑠) =
𝐾𝑒−𝑡0𝑠

𝜏𝑠+1
     ( 2.10 ) 

 

O método para aproximação para o modelo de primeira ordem mais tempo morto 

proposto por Cecil L Smith utiliza a reta tangente a curva de reação do processo em seu ponto 

de variação máxima, e para melhor ajuste da reta utilizam-se dois pontos recomentados, os 

pontos onde a curva está a 28,3% e 63,2% do valor do novo estado estacionário. 
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 Com estes pontos chega-se ao valor dos parâmetros do modelo de primeira ordem mais 

tempo morto necessário para o ajuste do sintonizador, de acordo com a Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - Sintonia segundo Ziegler-Nichols 

Controlador 𝐾𝑐 𝜏𝐼 𝜏𝐷 

P 
1

𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
−1

 - - 

PI 
0,9

𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
−1

 3,33𝑡0 - 

PID 
1,2

𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
−1

 2,0𝑡0 
𝑡0
2

 

 

2.1.4.4 MÉTODO DE ERRO MÍNIMO INTEGRAL 

 

Também chamado de métodos de otimização. Utilizando ainda parâmetros do modelo 

de primeira ordem mais tempo morto, foi proposto um método que foi desenvolvido visando 

avaliar a resposta completa do sistema e não só apenas uma característica, como por exemplo 

a razão de decaimento de um quarto (SMITH E CORRIPIO, 1997; STEPHANOPOULOS, 

1984).   

Os métodos de erro mínimo integral minimizam o erro ao longo do tempo com pesos 

diferentes, dependendo do método, cabendo escolher qual usar de acordo com qual 

característica deseja-se controlar. Existem os métodos IAE, ISE, ITAE e ITSE (SMITH E 

CORRIPIO, 1997). 

 

𝐼𝑆𝐸 =  ∫ 𝑒2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
     ( 2.11 ) 

𝐼𝐴𝐸 =  ∫ |𝑒(𝑡)| 𝑑𝑡
∞

0
      ( 2.12 ) 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)| 𝑑𝑡
∞

0
    ( 2.13 ) 

𝐼𝑇𝑆𝐸 =  ∫ 𝑡𝑒2(𝑡) 𝑑𝑡
∞

0
     ( 2.14 ) 
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O critério ISE penaliza grandes erros e o IAE pequenos erros; já o ITAE penaliza erros 

persistentes ao longo do tempo; O método ITAE é o que leva a parâmetros mais conservativos; 

já o método ISE resulta em parâmetros mais agressivos e o IAE se encontra no meio termo entre 

os métodos ITAE e o ISE (SEBORG et al, 2011; STEPHANOPOULOS, 1984). 

  Os parâmetros ótimos calculados dependem do tipo de entrada, distúrbio ou do ponto 

fixo, com uma variação degrau. Estas fórmulas são empíricas e não devem ser extrapoladas 

além de uma faixa de 𝑡0 𝜏⁄  entre 0,1 e 1,0 (SMITH E CORRIPIO, 1997).   

Neste trabalho serão abordados os métodos IAE e o ITAE, que são mais utilizados na 

prática, apresentados nas Tabelas 2.6 e 2.7. Para as outras fórmulas de sintonização consultar 

as publicações originais de López et al (1967) e Rovira (1981) (CAMPOS E TEIXEIRA, 2006). 

 

 CONTROLE DE PROCESSOS COM RESPOSTA INVERSA 

 

Existem certos processos que, após aplicado um distúrbio degrau unitário, inicialmente a 

resposta do sistema vai em uma direção contrária da final, como na Figura 2.5. Esse 

comportamento é chamado “resposta inversa” ou “resposta de fase não-mínima” 

(STEPHANOPOULOS, 1984). 

 

Figura 2.5 – Exemplo de resposta inversa 

 

Fonte: Adaptado de Campos e Teixeira (2006) 
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Tabela 2.4 - Fórmulas para erro mínimo integral para mudanças no ponto fixo 

   

Modelo do processo 
𝐺(𝑠) =

𝐾𝑒−𝑡0𝑠

𝜏𝑠 + 1
 

 

 

    

Controlador proporcional-integral (PI)   

Erro integral 𝐼𝐴𝐸 𝐼𝑇𝐴𝐸 

𝐾𝑐 =  
𝑎1
𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏1

 
𝑎1 = 0,758 0,586 

𝑏1 = −0,861 −0,916 

   

𝜏𝐼 = 
𝜏

𝑎2 + 𝑏2 (
𝑡0
𝜏 )
  𝑎2 = 1,02 1,03 

 𝑏2 = −0,323 −0,165 

   

Controlador proporcional-integral-derivativo (PID)  

Erro integral 𝐼𝐴𝐸 𝐼𝑇𝐴𝐸 

𝐾𝑐 =  
𝑎1
𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏1

 
𝑎1 = 1,086 0,965 

𝑏1 = −0,869 −0,855 

   

𝜏𝐼 = 
𝜏

𝑎2 + 𝑏2 (
𝑡0
𝜏 )

 𝑎2 = 0,740 0,796 

 𝑏2 = −0,130 0,147 

   

𝜏𝐷 = 𝑎3𝜏 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏3

 𝑎3 = 0,348 0,308 

 𝑏3 =  0,914 0,9292 

Fonte: Adaptado de SMITH E CORRIPIO (1997) 
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Tabela 2.5 - Fórmulas para erro mínimo integral para entradas distúrbio 

   

Modelo do processo 
𝐺(𝑠) =

𝐾𝑒−𝑡0𝑠

𝜏𝑠 + 1
 

 

 

Controlador proporcional (P)  

Erro integral 𝐼𝐴𝐸 𝐼𝑇𝐴𝐸 

𝐾𝑐 =  
𝑎

𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏

 
𝑎 = 0,902 0,490 

𝑏 =  −0,985 −1,084 

    

Controlador proporcional-integral (PI)   

Erro integral 𝐼𝐴𝐸 𝐼𝑇𝐴𝐸 

𝐾𝑐 =  
𝑎1
𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏1

 
𝑎1 = 0,984 0,859 

𝑏1 = −0,986 0,977 

   

𝜏𝐼 = 
𝜏

𝑎2
 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏2

 𝑎2 = 0,608 0,674 

 𝑏2 =  0,707 0,680 

   

Controlador proporcional-integral-derivativo (PID)  

Erro integral 𝐼𝐴𝐸 𝐼𝑇𝐴𝐸 

𝐾𝑐 =  
𝑎1
𝐾
 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏1

 
𝑎1 = 1,435 1,357 

𝑏1 = −0,921 −0,947 

   

𝜏𝐼 = 
𝜏

𝑎2
 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏2

 𝑎2 = 0,878 0,842 

 𝑏2 =  0,749 0,738 

   

𝜏𝐷 = 𝑎3𝜏 (
𝑡0
𝜏
)
𝑏3

 𝑎3 = 0,482 0,381 

 𝑏3 =  1,137 0,995 

Fonte: Adaptado de SMITH E CORRIPIO (1997) 
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Este tipo de resposta pode acontecer quando existem dois efeitos físicos concorrentes 

agindo na variável controlada um com ganho pequeno e rápido, com sinal contrário, e o efeito 

principal com ganho alto, mas com resposta lenta (SEBORG et al, 2011; CAMPOS E 

TEIXEIRA, 2006). Como por exemplo em um reator cuja temperatura e concentração variam 

com o fluxo de entrada do processo. Sendo a temperatura do fluxo mais fria do que o conteúdo 

do reator, com o aumento do fluxo inicialmente a temperatura do reator é reduzida. Sendo a 

concentração no fluxo de entrada maior que a no conteúdo do reator, como aumento do fluxo 

aumenta-se a concentração no reator. O efeito de uma diminuição de temperatura é diminuir a 

velocidade de reação e o efeito de aumento da concentração é aumentá-la, como mostrado na 

Figura 2.6. A resposta final é o resultado desses dois efeitos, por fim a temperatura aumenta e 

a concentração diminui (SMITH E CORRIPIO, 1997). 

 

Figura 2.6 – Exemplo de resposta inversa para o exemplo do reator 

 

Fonte: Adaptado de SMITH E CORRIPIO (2007) 

Matematicamente, a resposta inversa é representada quando há um zero no numerador 

da função de transferência. Esse fenômeno pode ser expresso como dois sistemas de primeira 

ordem paralelos com ganhos de sinais opostos, como na Figura 2.7. De acordo com a figura, 

pode-se chegar à função de transferência dada pela Equação 2.24 
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Γ(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

𝐾2

𝜏2𝑠+1
−

𝐾1

𝜏1𝑠+1
     ( 2.15 ) 

Simplificando a Equação 2.24 

Γ(𝑠)

𝐹(𝑠)
=
(𝐾2𝜏1−𝐾1𝜏2)𝑠+(𝐾2−𝐾1)

(𝜏2𝑠+1)(𝜏1𝑠+1)
    ( 2.16 ) 

 Quando o processo 1 agir mais rapidamente que o processo 2, ou seja, 𝜏1 < 𝜏2 e o ganho 

do processo 2 for mais que o do processo 1, ou seja, |𝐾2| > |𝐾1| a Equação 2.25 fornecerá uma 

resposta inversa. 

Figura 2.7 - Dois processos de primeira ordem agindo em paralelo 

 

Fonte: Adaptado de SMITH E CORRIPIO (2007) 

Processos com resposta inversa são difíceis de controlar. Esta faz com que a variável 

controlada demore a atingir o setpoint, como o tempo morto. Na prática, pode-se aproximar o 

tempo que a resposta vai na direção oposta como um tempo morto equivalente. Deste modo, 

pode-se utilizar as sintonizações para PID para processos aproximados por uma primeira ordem 

mais tempo morto (CAMPOS E TEIXEIRA, 2006). Porém também existem sintonizações 

específicas para resposta inversa como o controle compensativo como abordado no artigo de 

Waller (1975) e algumas sintonizações que também incluem resposta inversa como o método 

dos momentos como visto em Sundaramoorthy (2014) 

 

2.1.5.1 MÉTODO DOS MOMENTOS PARA RESPOSTA INVERSA 

No trabalho de Sundaramoorthy (2014) é apresentado um método de sintonia utilizando 

o método dos momentos que é baseado no modelo de resposta do processo. Os parâmetros são 

obtidos através da resposta impulso do processo, representadas pelas Tabelas 2.4 e 2.5.   
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Tabela 2.6 – Equações de momento para a função de transferência de malha fechada desejada 

Modelo de resposta Equações para 𝐺′𝑝(0), 𝐺′′𝑝(0) 𝑒 𝐺′′′𝑝(0) 

𝐺𝑝(𝑠) =
(1 − 𝜃𝑠)

𝜏2𝑠2 + 2𝜏𝜁𝑠 + 1
 

𝐺′𝑝(0) = −𝑧 =  −(𝜃 + 2𝜏𝜁) 

𝐺′′𝑝(0) = 4𝜏𝜁𝑧 − 2𝜏
2 

𝐺′′′𝑝(0) = 6𝜏
2(1 − 4𝜁2)𝑧 + 12𝜏3𝜁 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 2.7 – Fórmulas para sintonização de controladores PID obtidas via método dos 

momentos 

Modelo da planta Equações para controlador PID 

𝐺𝑝(𝑠) =
(1 − 𝜃𝑠)

𝜏2𝑠2 + 2𝜏𝜁𝑠 + 1
 

𝐾𝑐 =
𝜏𝐼
𝐾𝑝𝑧

           𝑧 = (𝜃 + 2𝜏𝜁) 

𝜏𝐼 = −
𝜏2

𝑧
− 𝐺′𝑝 − 𝜃 

𝜏𝐷 = (𝜏𝐼 + 𝐺
′
𝑝 + 𝜃) +

(𝐺′
𝑝
)2(𝐺′𝑝 + 𝜃)

2
− 𝐺′′𝑝

2𝜏𝐼
−
𝜃2

2𝜏𝐼
 

Fonte: Autoria própria 

 

 ARTIGOS RECENTES SOBRE SISTEMAS DE CONTROLE 

 

Existem diversas aplicações de estratégias de controle e métodos de sintonia na área da 

engenharia química atualmente. 

No trabalho de KHAN et al (2018) foram feitos experimentos em malha aberta para 

chegar a modelos aproximados do processo de um fermentador biológico industrial, utilizado 

na produção de vacinas, com o objetivo de utilizar um algoritmo de otimização para o 

controlador PID e otimizar o processo, pois o controlador da concentração de oxigênio 

dissolvido deve oscilar o menos possível para não atrapalhar o metabolismo dos 

microrganismos. Utilizando o algoritmo de otimização foi possível minimizar os distúrbios 

mantendo a concentração de oxigênio dissolvido no nível desejado. 
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ESFANDYARI (2012) comparou o desempenho do controlador PID tradicional com o 

controlador PID-fuzzy (que combina o algoritmo lógico de controle fuzzy em um PID) em três 

processos diferentes com três tipos de linearidades: um linear, um altamente não linear e um 

instável. Foi observado que controladores PID-fuzzy apresentam melhores desempenhos do que 

o PID tradicional em processos não lineares e processos instáveis, e apresentam o mesmo 

desempenho em processos lineares. 

SHAMSUZZOHA E SKOGESTAD (2010) propuseram um método de sintonia para o 

controlador PID, chamado Setpoint Overshoot, para processos sem muitas informações 

utilizando experimentos em malha fechada de realimentação, como o método clássico de 

Ziegler-Nichols. Os testes para definir os parâmetros avaliam o overshoot da resposta, não 

levando o processo à beira da instabilidade como o de Ziegler-Nichols, e além disso, o método 

funciona para uma variedade maior de processos. Neste trabalho chegaram à conclusão que este 

método novo é mais rápido e simples de usar, além de render melhores parâmetros na maioria 

dos casos. 

Já LEOSIRIKUL et al (2011) focou no problema de monitorar e resintonizar um 

controlador PID usado para regular os atuadores para os valores calculados pelo modelo de 

controle MPC (Model Predictive Control). Quando uma má sintonização é detectada e isolada, 

um método de sintonização de PID é aplicado à função de transferência estimada para 

resintonizar o controlador.  O processo foi aplicado a um reator não-linear operando com o 

MPC e com controladores PID regulando os atuadores e foi verificada seu bom desempenho. 

COSENZA (2011) avalia a aplicação e compara os desempenhos entre o Controlador 

Fuzzy tipo 1 (para processos não lineares), Fuzzy tipo 2 (para processos com incertezas) e o PID 

tradicional controlando o pH e a temperatura em um reator batelada alimentado para produção 

de penicilina, que é caracterizada por não-linearidades e incertezas. Foi visto que um 

controlador PID não é ideal para sistemas não lineares e que nestes casos o controle do tipo 

fuzzy é superior. Nos testes entre os controladores do tipo fuzzy foi adicionado uma incerteza 

como um ruído na medida do pH, já que esta medição é frequentemente afetada por ruídos. 

Quando aumentados os ruídos o estudo mostrou que nesse caso o controlador fuzzy tipo 2 é 

superior ao tipo 1 nos casos onde há ruídos na medição. 

VIEIRA et al (2019) utilizaram o Xcos®, utilitário do software Scilab® para estudar 

dois processos, um tanque agitado e aquecido e um reator com reação de Van de Vusse, e 

sintonizar seus controladores utilizando o método de Ziegler-Nichols, porém o objetivo maior 



41 

 

 

do trabalho também era difundir o Xcos®, que é pouco utilizado nos cursos de graduação e nos 

centros de pesquisa do Brasil.  

 REATOR DE MISTURA CONTÍNUA (CSTR)  

Um CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) é um reator muito usado no meio 

industrial. Operado em escoamento contínuo, quase sempre em regime estacionário e usado 

principalmente em reações em fase líquida (FOGLER, 2009). 

 Dentro de um CSTR suas variáveis como temperatura, concentração ou velocidade de 

reação não devem depender de sua posição, sendo cada variável dentro do reator a mesma na 

corrente de saída, ou seja, as moléculas devem ter seus tempos de residência médios uniformes. 

Para alcançar esta condição devem ser evitados volumes “mortos” dentro do tanque, então este 

deve estar perfeitamente misturado sendo utilizado para este propósito misturadores com forte 

agitação (FOGLER, 2009; SCHMAL, 2013). Uma desvantagem é que, dentre os reatores 

contínuos, o CSTR é o que tem a menor conversão de reagentes por volume, então para altas 

conversões são necessários grandes reatores (FOGLER, 2009). 

A grande maioria dos processos reacionais não são isotérmicos, então é comum 

encontrar reatores não isotérmicos e não adiabáticos em indústrias. Estes necessitam de um 

rígido controle de temperatura para não ocorrer formação de subprodutos indesejados, danos 

ao equipamento ou até mesmo acidentes. Além disso, operações contínuas necessitam de 

sistemas de controle e instrumentação eficiente para minimizar mão de obra e paradas para 

manutenção, mas exige mão de obra especializada para lidar com problemas que possam 

ocorrer nos equipamentos ou no sistema (SCHMAL, 2013). 

 

 O PROBLEMA DO REATOR DE VAN DE VUSSE 

 

No artigo “Plug-flow type reactor versus tank reactor” (VUSSE, 1964) o autor 

compara o reator Plug-flow (PFR), que é indicado para casos onde o produto desejado é passível 

à degradação, como no caso de reações consecutivas. Já por outro lado o CSTR é indicado onde 

é desejado altas seletividades em reações paralelas de maiores ordens. 

Porém, segundo o autor, quando ambas as reações, paralela e de maior ordem, 

ocorrem simultaneamente no esquema reacional a escolha do reator se torna mais complexa. O 
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caso mais simples do problema descrito anteriormente é representado pela combinação de 

reações da Equação 2.31, e é conhecido como “Esquema reacional de Van de Vusse” 

 

𝐴
           𝑘1         
→        𝐵

               𝑘2            
→          𝐶 

2𝐴
           𝑘3         
→        𝐷    ( 2.17 ) 

 

O esquema reacional de Van de Vusse é um reator onde controla-se temperatura e 

concentração, apresentando sistema de equações diferenciais não lineares que o torna de difícil 

resolução, levando-o a se tornar um problema referência na área de controle de processos, 

resultando em diversos estudos na área de modelagem, simulação, controle de processos e 

otimização na engenharia química. 

 

 SIMULAÇÃO UTILIZANDO O XCOS® DO SCILAB® 

A simulação computacional consiste na utilização de certas técnicas matemáticas com 

as quais é possível imitar as respostas de um sistema real (como operações ou fenômenos 

naturais). A simulação permite fazer análises sobre um sistema específico para obter respostas 

para situações hipotéticas, e como estas são realizadas no computador o sistema em questão 

não precisa ser perturbado (FREITAS, 2008; LEROS e ANDREATOS, 2012). 

Um modelo matemático é inserido no simulador para representar um sistema desejado, 

e este pode ser refinado até que sua otimização seja atingida. Este é prático, pois nele podem 

ser feitas operações matemáticas mais complexas de forma rápida e precisa, e contas com 

diversas iterações rapidamente, devido ao processamento do computador. As simulações são 

feitas por diversos motivos como pedagógicos, econômicos, por segurança e implementação de 

projetos, e utilizada em diversas áreas de estudos, e a engenharia química está incluída na lista. 

O Scilab® é um software gratuito, de código aberto, uma alternativa ao MATLAB®, 

que inclui centenas de funções matemáticas com a possibilidade de adicionar programas de 

diversas linguagens como C, Fortran e outros (RAVN, 2006). Dentro do Scilab® há um 

utilitário para simulação chamado Xcos®, que foi feito para implementar sistemas de controle 

de processos, este permite a construção de modelos matemáticos no formato gráfico de 

diagrama de blocos (VIEIRA et al, 2019). 
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Figura 2.8 – Demonstração de malha de bloco do ambiente Xcos® 

 

Fonte: Scilab® 6.0.0 (Xcos® demonstrations) 
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 METODOLOGIA 

 TANQUE AGITADO AQUECIDO SEM REAÇÃO 

O primeiro caso utilizado usa como base o exemplo 6-1.1, da terceira edição do livro 

“Princípios e Práticas do Controle Automático de Processo”, dos autores Smith e Corripio 

(2008). Esse caso modela um tanque agitado e aquecido, sem reação química, onde há apenas 

o controle da temperatura.  

 

 MODELAGEM MATEMÁTICA DO CASO DO TANQUE AGITADO 

Um tanque agitado é utilizado para aquecer uma corrente objetivando a homogeneização 

da mistura. O controle da temperatura é necessário para que ocorra a mistura completa da 

corrente, mas sem degradá-la. Este controle é feito através de um controlador PID através da 

manipulação da válvula de vapor da serpentina.  

Uma corrente com vazão volumétrica 𝑣(𝑡) e com temperatura 𝑇𝑖 alimenta o tanque, que 

contém um volume 𝑉. A serpentina é alimentada por uma corrente de vapor de vazão mássica 

𝑤(𝑡), que se condensa e na saída da serpentina apresenta temperatura 𝑇𝑠(𝑡). E a corrente de 

saída do tanque é a de produtos, com vazão volumétrica 𝑣(𝑡) e temperatura 𝑇(𝑡). 

Um transmissor TT envia um sinal que é comparado com o valor do set point 𝑇𝑠𝑒𝑡(𝑡),  

resultando em um sinal 𝑒(𝑡), que é então enviado ao controlador TC, que por sua vez envia um 

sinal 𝑚(𝑡) para a válvula buscando alcançar o set point.  A Figura 3.1 descreve o problema. 

 

3.1.1.1   BALANÇO DE ENERGIA 

 

Um balanço de energia é feito, supondo mistura perfeita, volume e propriedades 

constantes e perdas de calor desprezíveis. 

[𝑎𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜] = [𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎] − [𝑠𝑎í𝑑𝑎] + [𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜] 

𝑉𝜌𝑐𝑣
𝑑𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑣(𝑡)𝜌𝑐𝑝𝑇𝑖(𝑡) −  𝑣(𝑡)𝜌𝑐𝑝𝑇(𝑡) + 𝑄𝑒𝑥𝑡    ( 3.1 ) 

 

Sendo: 𝑇𝑖 e 𝑇 a temperatura de entrada e saída, respectivamente 
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 𝑐�̅�𝑖 e 𝑐�̅� os valores de calor específico a pressão constante nas temperaturas 𝑇𝑖 e 𝑇 

respectivamente 

𝑐𝑣 o calor específico a volume constante 

 𝑄𝑒𝑥𝑡 é a taxa de calor adicionada pela serpentina 

A variação dos valores de calor específico será desprezada dentro do intervalo entre 𝑇𝑖 

e 𝑇, sendo então 𝑐�̅�𝑖 = 𝑐�̅�. E para o conteúdo líquido no interior do tanque 𝑐𝑣 é igual a 𝑐𝑝. 

E a taxa de aquecimento pela serpentina é dada por:  

𝑄𝑒𝑥𝑡 = 𝑈𝐴(𝑇𝑠(𝑡) − 𝑇(𝑡))    ( 3.2 ) 

Onde:  

𝑈 é o coeficiente global de troca térmica 

 𝐴 é a área de troca térmica 

 𝑇𝑠 é a temperatura de saída na serpentina 

Resultando na Equação 3.3: 

𝑉𝜌𝑐𝑣
𝑑𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑣(𝑡)𝜌𝑐𝑝𝑇𝑖(𝑡) −  𝑣(𝑡)𝜌𝑐𝑝𝑇(𝑡) +  𝑈𝐴(𝑇𝑠(𝑡) − 𝑇(𝑡))    ( 3.3 ) 

 

Figura 3.1 - Controle de temperatura de um aquecedor de tanque agitado 

 

Fonte: Adaptado de Smith e Corripio (2008) 
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 O balanço térmico aplicado a serpentina, considerando que o metal e o condensado estão 

a mesma temperatura, é: 

𝐶𝑀
𝑑𝑇𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑤(𝑡)λ − 𝑈𝐴[𝑇𝑠(𝑡) − 𝑇(𝑡)]       ( 3.4 ) 

 

Sendo: 𝐶𝑀 a capacitância de calor do metal da serpentina 

λ o calor latente de condensação 

Aplicando a linearização em termos das variáveis desvio nas Equações 3.3 e 3.4, chega-

se a: 

𝑉𝜌𝑐𝑝
𝑑Γ(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑖 − T̅)𝑉𝑣(𝑡) +  𝑈𝐴Γ𝑠(𝑡) − (𝑈𝐴 + �̅�𝜌𝑐𝑝)Γ(𝑡)    ( 3.5 ) 

𝐶𝑀
𝑑Γ𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑊(𝑡)λ − 𝑈𝐴Γ𝑠(𝑡) + 𝑈𝐴Γ(𝑡)   ( 3.6 ) 

 

Onde Γ(𝑡), 𝑉𝑣(𝑡) e 𝑊(𝑡) são variáveis desvio. 

Calculando a transformada de Laplace e rearranjando-as obtém-se: 

 

Γ(𝑠) =
𝐾𝐹

𝜏𝑠+1
𝑉𝑣(𝑠) +

𝐾𝑆

𝜏𝑠+1
Γ𝑠(𝑠)    ( 3.7 ) 

Γ𝑠(𝑠) =
1

𝜏𝑐𝑠+1
Γ(𝑠) +

𝐾𝑤

𝜏𝑐𝑠+1
𝑊(𝑠)   ( 3.8 ) 

Onde: 

𝜏 =
𝑉𝜌𝑐𝑝

𝑈𝐴+�̅�𝜌𝑐𝑝
        ( 3.9 ) 

𝜏𝑐 =
𝐶𝑀

𝑈𝐴
     ( 3.10 ) 

𝐾𝐹 =
𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑖− T̅)

𝑈𝐴+�̅�𝜌𝑐𝑝
         ( 3.11 ) 

𝐾𝑤 =
λ

𝑈𝐴
     ( 3.12 ) 

𝐾𝑆 =
𝑈𝐴

𝑈𝐴+�̅�𝜌𝑐𝑝
      ( 3.13 ) 

Substituindo a Equação (3.8) na Equação (3.7) e rearranjando-a, tem: 
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Γ(𝑠) =
𝐾𝐹(𝜏𝑐𝑠+1)

(𝜏𝑐𝑠+1)(𝜏𝑠+1)−𝐾𝑆
𝑉𝑣(𝑠) +

𝐾𝑆𝐾𝑤

(𝜏𝑐𝑠+1)(𝜏𝑠+1)−𝐾𝑆
𝑊(𝑠)               ( 3.14 ) 

 

Sendo as funções de transferência do processo sob controle e do distúrbio, 

respectivamente: 

𝐺𝑃 =
𝐾𝑆𝐾𝑤

(𝜏𝑐𝑠+1)(𝜏𝑠+1)−𝐾𝑆
     ( 3.15 ) 

𝐺𝐷 =
𝐾𝐹(𝜏𝑐𝑠+1)

(𝜏𝑐𝑠+1)(𝜏𝑠+1)−𝐾𝑆
     ( 3.16 ) 

 Necessita-se ainda das funções de transferência dos outros componentes da malha de 

controle que são a válvula, o sensor/transmissor e o controlador PID. Tais funções são, 

respectivamente: 

𝐺𝑉 =
𝐾𝑉

𝜏𝑣𝑠+1
      ( 3.17 ) 

𝐺𝑇 =
𝐾𝑇

𝜏𝑇𝑠+1
     ( 3.18 ) 

𝐺𝐶 = 𝐾𝐶 (1 +
1

𝜏𝐼𝑠
+ 𝜏𝐷𝑠)    ( 3.19 ) 

 

 Considerando todas as funções de transferências anteriores, chega-se ao diagrama de 

blocos para o sistema (Figura 3.2) 

Figura 3.2 - Diagrama de blocos simplificado do sistema de tanque agitado 

 

Fonte: Adaptado de Smith e Corripio (2008) 
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 SIMULAÇÃO NO XCOS DO CASO DO TANQUE AGITADO 

 

Obtidas as funções de transferência, necessita-se aplicar os parâmetros dados pelas 

Tabelas 3.1 e 3.2 para obter os termos para início da simulação do programa. 

Inserindo os valores nas funções de transferência e simplificando-as, tem-se: 

𝐺𝑃(𝑠) =
0,73

0,617+5,454𝑠+2,583𝑠2
      ( 3.20 ) 

𝐺𝐷(𝑠) =
−1,079𝑠−2,06

0,617+5,454𝑠+2,583𝑠2
      ( 3.21 ) 

𝐺𝑉(𝑠) =
1,652

0,2𝑠+1
      ( 3.22 ) 

𝐺𝑇(𝑠) =
1,0

0,75𝑠+1
     ( 3.23 ) 

 

Tabela 3.1 - Parâmetros do problema do tanque agitado 

𝐴 = 241,5 𝑓𝑡2 𝑈 = 2,1 𝐵𝑇𝑈 (𝑚𝑖𝑛. 𝑓𝑡2. °𝐹)⁄  λ = 966𝐵𝑇𝑈 𝑙𝑏⁄   

�̅� = 15 𝑓𝑡3 𝑚𝑖𝑛⁄  𝐶𝑀 = 265,7 𝐵𝑇𝑈 °𝐹⁄   𝜌 = 68 𝑙𝑏 𝑓𝑡3⁄  

𝑇𝑖 = 100 °𝐹 �̅� = 150 °𝐹 𝑉 = 120 𝑓𝑡3 

𝑐�̅� = 𝑐�̅� = 0,8 𝐵𝑇𝑈 (𝑙𝑏. °𝐹)⁄  𝑇𝑆 = 230 °𝐹 �̅� = 42,2 𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄  

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 3.2 - Constantes do problema do tanque agitado 

𝐾𝐹 = −2,06 °𝐹 (𝑓𝑡3 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝐾𝑤 = 1,905 °𝐹 (𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝜏𝑐 = 0,524 𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑆 = 0,383 °𝐹 °𝐹⁄  𝐾𝑠𝑝 = 𝐾𝑇 = 1,0%𝑆𝑇 °𝐹⁄  𝜏𝑇 = 0,75 𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑉 = 1,652 𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄ %𝑆𝐶⁄  𝜏 = 4,93 𝑚𝑖𝑛 𝜏𝑣 = 0,20 𝑚𝑖𝑛 

Fonte: Autoria Própria 
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A partir das funções de transferência da malha fechada feedback pode-se estimar os 

valores dos parâmetros do controlador (𝐾𝑐, 𝜏𝐼 , 𝜏𝐷) quando realizada a sintonia. Utilizando-se as 

Equações 3.20 a 3.23 foi possível construir no Xcos® as malhas aberta e fechada do processo. 

 Pelos métodos de malha fechada (Ziegler-Nichols, Tyreus-Luyben), desligam-se 

primeiramente os modos integral e derivativo, sendo equivalente a um controlador proporcional 

na simulação como mostrado na Figura 3.3, e encontram-se 𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈 para chegar aos 

parâmetros do controlador. No exemplo utilizado do livro foi estimado o 𝐾𝐶𝑈 em 10,4. 

 Já para os métodos em malha aberta (Ziegler-Nichols em malha aberta, ITAE e IAE), o 

teste degrau é feito após o controlador, em seguida deve-se aproximar a curva de reação do 

processo a um modelo mais simples, como um de primeira ordem mais tempo morto para então 

determinar os parâmetros de sintonização, o diagrama de blocos fica como na Figura 3.4. 

 Em VIERA et al, (2019) é utilizado este mesmo processo para sintonia de controladores 

PID, mas há uma divergência da função de transferência do distúrbio utilizada no trabalho e na 

descrita em Smith e Corripio (1997). O motivo provável pelo qual ocorreu o uso da função de 

transferência incorreta no trabalho foi devido a um erro de edição da versão brasileira de Smith 

e Corripio (2008) no qual uma das constantes dadas do processo (𝐾𝐹) está com o sinal contrário, 

no que resultou no uso incorreto desta na função de transferência. 

 

Figura 3.3 - Diagrama de blocos da malha fechada feedback do tanque agitado no Xcos® 

antes da sintonização 

 

Fonte: Autoria Própria 

 



50 

 

 

Figura 3.4 - Diagrama de blocos da malha aberta feedback do tanque agitado no Xcos® antes 

da simulação 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 REATOR DE VAN DE VUSSE 

 

Para o segundo caso, foi utilizado um exemplo estudado por Vishnoi, Padhee e Kaur 

(2012), que consiste em um reator no qual a variável controlada é a concentração do meio. 

 

 MODELAGEM MATEMÁTICA DO CASO DE VAN DE VUSSE 

 

Após o artigo original de VUSSE (1964) vários artigos foram feitos utilizando o 

esquema de Van de Vusse. No artigo de Engell e Klatt (1993), os autores descrevem o controle 

não linear em um reator CSTR, onde ocorre a transformação do ciclopentadieno (substância A) 

em ciclopentenol (substância B), que é o produto desejado. O ciclopentadieno produz o 

diciclopentadieno (substância D) em uma reação paralela. O ciclopentanodiol (substância C) é 

formado a partir do ciclopentenol (B), também muito reativo em presença de água. Ambos os 

produtos dessas reações (C e D) são subprodutos indesejados (CHEN et al., 1995). Após a 

publicação do artigo com o dado esquema reacional, este foi amplamente utilizado no estudo 

de controle de processos, pois a modelagem desse sistema resultava em um conjunto de 

equações diferenciais ordinárias não lineares relativamente não muito complexo.  

Vishnoi et al (2012) utilizou este esquema para avaliar o controle da concentração do 

meio. Neste processo uma corrente de ciclopentadieno puro é adicionado ao reator com uma 
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vazão volumétrica 𝑣(𝑡), de concentração 𝐶𝐴0 e temperatura 𝑇(𝑡). Após a reação, a corrente de 

saída tem a mesma vazão volumétrica 𝑣(𝑡) e temperatura 𝑇(𝑡), porém com os produtos A, B, 

C e D com suas respectivas concentrações 𝐶𝐴, 𝐶𝐵, 𝐶𝐶 e 𝐶𝐷. A Figura 3.5 representa o esquema 

analisado. 

Utilizando as hipóteses de reator perfeitamente agitado, cinética elementar e reator 

isotérmico, pode-se descrever a modelagem do reator a partir do balanço de massa para o reator, 

para os componentes; e do balanço de energia para o reator e para a jaqueta de resfriamento. 

 

Figura 3.5 - Representação esquemática do Reator de Van de Vusse 

 

Fonte: Adaptado de Torres et al (2016) 

  

3.2.1.1 BALANÇO DE MASSA 

Faz-se um balanço de massa para o sistema geral e para cada componente, considerando 

a transferência de massa que ocorre. As equações do balanço são apresentadas nas equações 

3.24 a 3.28. 

[𝑎𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜] = [𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎] − [𝑠𝑎í𝑑𝑎] 

𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑣−𝑣

𝐴𝑟
= 0       ( 3.24 ) 

Onde: h(t) é a altura do reator 

 Ar é a área do reator 
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Balanço de massa por componente: 

 

[𝑎𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜] = [𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎] − [𝑠𝑎í𝑑𝑎] + [𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜] − [𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜] 

 

a) Para o componente A: 

 

𝑉
𝑑𝐶𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑣𝐶𝐴0(𝑡) − 𝑣𝐶𝐴(𝑡) − 𝑉𝑟𝐴(𝑡)       ( 3.25 ) 

b) Para o componente B: 

 

𝑉
𝑑𝐶𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑣𝐶𝐵(𝑡) − 𝑉𝑟𝐵(𝑡)   ( 3.26 ) 

 

c) Para o componente C: 

𝑉
𝑑𝐶𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑣𝐶𝐶(𝑡) − 𝑉𝑟𝐶(𝑡)    ( 3.27 ) 

 

d) Para o componente D: 

 

𝑉
𝑑𝐶𝐷(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑣𝐶𝐷(𝑡) − 𝑉𝑟𝐷(𝑡)   ( 3.28 ) 

 

Definindo as taxas de reação como: 

 

(−𝑟𝐴) = 𝑟1 + 𝑟3 = 𝑘1𝐶𝐴 + 𝑘3𝐶𝐴
2
     ( 3.29 ) 

(−𝑟𝐵) = 𝑟2 + 𝑟1 = 𝑘2𝐶𝐵 − 𝑘1𝐶𝐴     ( 3.30 ) 

(−𝑟𝐶) = 𝑟2 = −𝑘2𝐶𝐵         ( 3.31 ) 

(−𝑟𝐷) = 𝑟3 =
1

2
𝑘3𝐶𝐴

2
         ( 3.32 ) 

 

A concentração do ciclopentenol (𝐶𝐵) é a variável controlada através da manipulação 

da vazão de entrada 𝑣(𝑡) do reagente. Porém, temos apenas 2 equações (3.29 e 3.30) e 3 
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incógnitas (𝐶𝐴0, 𝐶𝐴 e 𝐶𝐵). Então substituindo a Equação 3.29 em 3.25 e dividindo tudo por 𝑉, 

chega-se a seguinte equação: 

𝑑𝐶𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑣(𝑡)

𝑉
𝐶𝐴0(𝑡) −

𝑣(𝑡)

𝑉
𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘1𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘3𝐶𝐴

2(𝑡)  ( 3.33 ) 

 

Linearizando a Equação 3.33, utilizando como pontos base as condições de estado 

estacionário do processo (𝑣𝑠 , 𝐶𝐴𝑆, 𝐶𝐵𝑆 e 𝑇𝑆) e então aplicando a transformada de Laplace, tem-

se a Equação 3.34. 

𝐶𝐴(𝑠) =
𝐾1

𝜏1𝑠+1
𝑣(𝑠) +

𝐾2

𝜏1𝑠+1
𝐶𝐴0(𝑠)       ( 3.34 ) 

Onde, 

𝜏1 =
𝑉

𝑣𝑠+𝑘1𝑉+2𝑘3𝑉𝐶𝐴𝑆
     ( 3.35 ) 

𝐾1 =
𝐶𝐴0𝑆−𝐶𝐴𝑆

𝑣𝑠+𝑘1𝑉+2𝑘3𝑉𝐶𝐴𝑆
     ( 3.36 ) 

𝐾2 =
𝑣𝑠

𝑣𝑠+𝑘1𝑉+2𝑘3𝑉𝐶𝐴𝑆
     ( 3.37 ) 

 

Substituindo-se a Equação 3.30 na 3.26 e dividindo tudo por V, chega-se a Equação 3.38: 

𝑑𝐶𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝑣(𝑡)

𝑉
𝐶𝐵(𝑡) − 𝑘2𝐶𝐵(𝑡) + 𝑘1𝐶𝐴(𝑡)   ( 3.38 ) 

 

Linearizando a Equação 3.38, utilizando como pontos base as condições de estado 

estacionário do processo (𝑣𝑠 , 𝐶𝐴𝑆, 𝐶𝐵𝑆 e 𝑇𝑆) e então aplicando a transformada de Laplace, tem-

se a Equação 3.39 

𝐶𝐵(𝑠) =
𝐾3

𝜏2𝑠+1
𝑣(𝑠) +

𝐾4

𝜏2𝑠+1
𝐶𝐴(𝑠)   ( 3.39 ) 

   Onde, 
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𝜏2 =
𝑉

𝑣𝑠+𝑘2𝑉
     ( 3.40 ) 

𝐾3 =
−𝐶𝐵𝑆

𝑣𝑠+𝑘2𝑉
     ( 3.41 ) 

𝐾4 =
𝑉𝑘1

𝑣𝑠+𝑘2𝑉
     ( 3.42 ) 

Substituindo a Equação 3.34 em 3.39 e rearranjando, tem-se: 

 

𝐶𝐵(𝑠) =
(𝜏1𝑠+1)𝐾3+𝐾1𝐾4

(𝜏1𝑠+1)(𝜏2𝑠+1)
𝑣(𝑠) +

𝐾4𝐾2

(𝜏1𝑠+1)(𝜏2𝑠+1)
𝐶𝐴0(𝑠)   ( 3.43 ) 

  

Então, tem-se a função de transferência para o controle de 𝐶𝐵 a partir do ajuste de 𝑣, tendo as 

variações em 𝐶𝐴0 como distúrbio do processo. 

 

 SIMULAÇÃO NO XCOS DO CASO DE VAN DE VUSSE 

 

Obtidas as funções de transferência, necessita-se aplicar os parâmetros e as constantes 

dadas pelas Tabelas 3.3 e 3.4 para obter os termos para início da simulação do programa. 

Inserindo os valores nas funções de transferência e simplificando-as, tem-se: 

 

𝐺𝑃(𝑠) =
−1,117𝑠+3,1472

5,3821+4,6429𝑠+𝑠2
    ( 3.44 ) 

𝐺𝐷(𝑠) =
0,4762

5,3821+4,6429𝑠+𝑠2
    ( 3.45 ) 

Tabela 3.3 – Parâmetros do problema de Van de Vusse 

𝑘1 = 0,83 𝑚𝑖𝑛
−1 𝑘2 = 1,66 𝑚𝑖𝑛

−1 𝑘3 = 0,166 𝐿 (𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛)⁄   

𝑣 𝑉⁄ = 0,5714 𝑚𝑖𝑛−1 𝐶𝐴0𝑆 = 10 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄  𝐶𝐴𝑆 = 3 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄  

𝐶𝐵𝑆 = 1,117 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄    

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 3.4 - Constantes do problema de Van de Vusse 

𝜏1 = 0,417 𝑚𝑖𝑛 𝜏2 = 0,448 𝑚𝑖𝑛 𝐾1 = 2,920 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛 𝑚
6⁄  

𝐾2 = 0,238 𝐾3 = −0,501𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛 𝑚
6⁄  𝐾4 = 0,372 

𝐺𝑚 = 1 𝐺𝑉 = 1  

Fonte: Autoria Própria 

 

A partir das funções de transferência da malha fechada feedback pode-se estimar os 

valores dos parâmetros do controlador (𝐾𝑐, 𝜏𝐼 , 𝜏𝐷) quando realizada a sintonia. Utilizando-se as 

equações 3.44 e 3.45 foi possível construir no Xcos® as malhas feedback aberta e fechada do 

processo. 

 Pelos métodos de malha fechada (Ziegler-Nichols, Tyreus-Luyben), desligam-se 

primeiramente os modos integral e derivativo, sendo equivalente a um controlador proporcional 

na simulação como mostrado na Figura 3.6, e encontram-se 𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈 para chegar aos 

parâmetros do controlador. Usou-se 𝐾𝐶𝑈 inicial de 4,157. 

Já para os métodos em malha aberta (Ziegler-Nichols em malha aberta, ITAE e IAE), o 

teste degrau é feito após o controlador, em seguida deve-se aproximar a curva de reação do 

processo a um modelo mais simples, como um de primeira ordem mais tempo morto para então 

determinar os parâmetros de sintonização, o diagrama de blocos fica como na Figura 3.7. 

Figura 3.6 - Diagrama de blocos da malha fechada feedback do reator de Van de Vusse no 

Xcos® antes da sintonização 
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Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 3.7 - Diagrama de blocos da malha aberta feedback do reator de Van de Vusse no 

Xcos® antes da simulação 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 APROXIMAÇÃO PARA MODELO DE PRIMEIRA ORDEM MAIS TEMPO 

MORTO 

 

Como dito na seção 2.1.4.3, após o processo chegar ao estado estacionário, o controlador 

é colocado no modo manual (malha aberta) e é aplicado ao processo um pequeno distúrbio do 

tipo degrau, mas não tão pequeno a ponto de a variação no sinal do transmissor não ser 

mensurável. 

- A resposta é registrada desde a introdução do teste degrau até o novo estado estacionário 

(SMITH E CORRIPIO, 1997; SEBORG et al, 2011). 

Em seguida deve-se aproximar a curva de reação do processo a um modelo mais simples, 

como um de primeira ordem mais tempo morto (Equação 3.46) para então determinar os 

parâmetros de sintonização.  

 

𝐺(𝑠) =
𝐾𝑒−𝑡0𝑠

𝜏𝑠+1
     ( 3.46 ) 

 Como mostrado pela Figura 3.8, a resposta do sinal de saída do transmissor é dada por: 
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𝐶(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝑀(𝑠)       ( 3.47 ) 

Figura 3.8 – Diagrama de blocos de um sistema de malha aberta 

 

 

Fonte: Adaptação de Smith e Corripio (1997) 

Sendo o processo aproximado por um modelo de primeira ordem mais tempo morto e 

com a variação em degrau, de intensidade ∆𝑚, aplicada na saída do controlador. Manipulando 

algebricamente a equação e invertendo-a com a tabela de transformada de Laplace tem-se: 

𝐶(𝑡) = 𝐾 ∆𝑚 𝑢(𝑡 − 𝑡0) (1 − 𝑒
−
𝑡−𝑡0
𝜏 )           ( 3.48 ) 

 

Onde 𝐶(𝑡) é a variação da saída do transmissor de ser valor inicial (∆𝑐) e a função 𝑢(𝑡 −

𝑡0) está sendo utilizada apenas para indicar que 𝐶(𝑡) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 < 𝑡0. 

Para a estimativa do ganho 𝐾 aplica-se o limite em 𝐶(𝑡) com 𝑡 → ∞ chega-se a 

definição do ganho: 

𝐾 =  
∆𝑐

∆𝑚
            ( 3.49 ) 

 

Para a estimativa da Constante de tempo (𝜏) e do tempo morto (𝑡0) existem três 

métodos, sendo apenas um deles será descrito neste trabalho devido a seus melhores ajustes. 

Todos eles estão apresentados em Smith e Corripio (1997). 

Este método proposto por Cecil L Smith utiliza-se a reta tangente a curva de reação do 

processo em seu ponto de variação máxima e para melhor ajuste da reta utilizam-se dois pontos 

recomentados: 

𝑡1 = 𝑡0 + 
𝜏

3
      ( 3.50 ) 

𝑡2 = 𝑡0 +  𝜏     ( 3.51 ) 

Onde, 
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𝐶(𝑡1) = 0,283∆𝑐         ( 3.52 ) 

𝐶(𝑡2) = 0,632∆𝑐        ( 3.53 ) 

E as equações reduzem-se a: 

𝜏 =
3

2
(𝑡2 − 𝑡1)     ( 3.54 ) 

𝑡0 = 𝑡2 − 𝜏     ( 3.55 ) 

 

 Onde pode-se chegar ao valor dos parâmetros do modelo de primeira ordem mais tempo 

morto necessário para o ajuste do sintonizador 

Figura 3.9 – Método para determinação de parâmetros para modelo de primeira ordem mais 

tempo morto 

 

Fonte: Adaptado de Smith e Corripio (1997) 
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 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo será feita a sintonização dos dois casos estudados, utilizando os métodos de 

malha fechada Ziegler-Nichols e Tyreus-Luyben e os métodos de malha aberta Ziegler-Nichols, 

ITAE e IAE, com o objetivo de obter as constantes do controlador PID para o processo. Os 

gráficos da resposta do processo para os diferentes métodos serão analisados e comparados em 

alguns pontos como overshoot, tempo de decaimento, comportamento frente a distúrbios e etc. 

 

 RESULTADOS DO SISTEMA DO TANQUE AGITADO 

 

 SINTONIA DE ZIEGLER-NICHOLS PARA O TANQUE AGITADO 

 

Para sintonizar métodos de malha fechada como o método de Ziegler-Nichols, é 

necessário encontrar o 𝐾𝐶𝑈, e este é encontrado executando testes de tentativa e erro com o 

controlador no modo proporcional apenas, ou seja, com os componentes integral e derivativo 

do PID desligados. A resposta do sistema, neste ganho crítico, apresenta oscilações com 

amplitude constante, como apresentado na Figura 4.1. 

 O primeiro valor de 𝐾𝐶𝑈 é escolhido aleatoriamente, e então é ajustado com pequenas 

variações até alcançar o resultado desejado do gráfico. Para uma amplitude constante, foi 

considerado o critério de diferença de redução de até 3% entre o pico da primeira oscilação e 

da última, num ciclo de 50 segundos de simulação. Desse modo foi encontrado o 𝐾𝐶𝑈 de 10,4. 

Com a variação entre a amplitude inicial (1,821 ºF) e a final (1,798ºF) de 1,26%. 

Figura 4.1 - Comportamento da resposta do sistema do tanque agitado no seu ganho 

último 

 

Fonte: Autoria Própria 
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E em seguida, para a sintonização, é necessário encontrar 𝑃𝑈, com o controlador ainda 

no modo proporcional. Para esse procedimento foi analisado o período entre os últimos dois 

picos, como mostrado na Figura 4.2. Sendo assim o 𝑃𝑈 encontrado foi 4,624. 

Figura 4.2 - Obtenção do 𝑃𝑈 no caso do tanque agitado analisando o período entre os últimos 

picos 

 

Fonte: Autoria Própria 

 Com 𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈 obtidos, calculou-se os valores do ganho, tempo integral e derivativo 

utilizando a Tabela 2.1. Os parâmetros encontrados apresentam-se na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método de Ziegler-Nichols em 

malha fechada para o caso do tanque agitado 

𝐾𝐶 = 6,24 

𝜏𝐼 = 2,312 

𝜏𝐷 = 0,578 

Fonte: Autoria própria 

 

 SINTONIA DE TYREUS-LUYBEN PARA O TANQUE AGITADO 

 

O método de Tyreus-Luyben, como no método de Ziegler-Nichols, utiliza os valores de 

𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈. Utilizando os valores encontrados no tópico anterior ( 𝐾𝐶𝑈 = 10,4 e 𝑃𝑈 = 4,624) e 

a Tabela 2.2, chega-se aos valores dos parâmetros de sintonização, descritos na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método de Tyreus-Luyben em malha 

fechada para o caso do tanque agitado 

 

𝐾𝐶 = 4,68 

𝜏𝐼 = 10,14 

𝜏𝐷 = 0,73 

Fonte: Autoria própria 

 

 CONFIRMAÇÃO DE Kcu E Pu NO CASO DO TANQUE AGITADO 

 

Outro modo de se chegar aos valores de 𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈 não recorrendo ao método gráfico, 

como feito acima, é o uso do método da substituição direta. Esta técnica é utilizada para 

encontrar os parâmetros que colocam o sistema no limite da estabilidade. 

Para realizar tal técnica, primeiramente substitui-se na equação de malha fechada 

feedback (Equação 2.9) a função de transferência para cada elemento da malha (Equações de 

3.18 a 3.21), considerando o controlador como sendo apenas proporcional. Assim chega-se a 

Equação 4.1. 

 

1 +
0,73

0,617+5,454𝑠+2,583𝑠2
 .
1,652

0,2𝑠+1
.

1,0

0,75𝑠+1
 . 𝐾𝐶 = 0    ( 4.1 ) 

 

Simplificando a equação acima, chega-se a Equação 4.2: 

 

0,387𝑠4 + 3,272𝑠3 + 7,857𝑠2 + 6,04𝑠 + 0,617 + 1,206𝐾𝐶 ( 4.2 ) 

 

Substituindo na Equação 4.2 𝑠 = 𝑖𝑤𝑢 e 𝐾𝐶 = 𝐾𝐶𝑈, que correspondem justamente aos 

valores que limitam a estabilidade da malha fechada feedback. Assim, chega-se à Equação 4.3 

 

(0,387𝑤𝑢
4 − 7,857𝑤𝑢

2 + 0,617 + 1,206𝐾𝐶𝑈) + 𝑖(−3,272𝑤𝑢
3 + 6,04𝑤𝑢) = 0 + 0𝑖   ( 4.3 ) 
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Em seguida resolvendo o sistema de equações gerado: 

𝑖(−3,272𝑤𝑢
3 + 6,04𝑤𝑢) = 0𝑖   ( 4.4 ) 

(0,387𝑤𝑢
4 − 7,857𝑤𝑢

2 + 0,617 + 1,206𝐾𝐶𝑈) = 0    ( 4.5 ) 

Chegam-se aos resultados, que são muito próximos ao encontrado pelo método gráfico. 

𝑤𝑢 = 1,359 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  𝐾𝐶𝑈 = 10,421 
%𝑆𝐶

%𝑆𝑇
 𝑃𝑈 =

2𝜋

1,359
= 4,622 𝑠 

 SINTONIA DE ZIEGLER-NICHOLS EM MALHA ABERTA PARA O 

TANQUE AGITADO 

 

Para os métodos Ziegler-Nichols em malha aberta, ITAE e IAE precisa-se 

primeiramente analisar o comportamento do processo sem a presença de um controlador para, 

então, realizar a aproximação de primeira ordem mais tempo morto do processo, e com esses 

parâmetros realizar a sintonia. Observando o comportamento em malha aberta do tanque 

agitado (Figura 4.3) e utilizando as Equações 3.52 e 3.53 têm-se: 

∆𝑐 = 1,933 𝑡1 = 4,227 𝑡2 = 9,692 

Figura 4.3 - Comportamento da resposta do sistema do tanque agitado em malha aberta 

 

Fonte: Autoria Própria 

E então utilizando as Equações 3.49, 3.54 e 3.55, chega-se aos parâmetros para a 

aproximação de primeira ordem mais tempo morto do processo do tanque agitado: 
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𝐾𝐶 = 1,933 
𝜏 = 8,199 𝑡0 = 1,494 

Utilizando então a Tabela 2.3 para um controlador PID, chega-se aos parâmetros do 

controlador: 

Tabela 4.3 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método de Ziegler-Nichols em 

malha aberta para o caso do tanque agitado 

𝐾𝐶 = 3,407 

𝜏𝐼 = 2,988 

𝜏𝐷 = 0,747 

Fonte: Autoria Própria 

 

 SINTONIA DE ERRO MÍNIMO INTEGRAL PARA O TANQUE AGITADO 

 

Os métodos de erro mínimo integral (ITAE e IAE), como no método de Ziegler-Nichols, 

utilizam os valores de 𝐾𝐶, 𝜏 e 𝑡0 da aproximação de primeira ordem mais tempo morto do 

processo. Utilizando os valores encontrados no tópico anterior ( 𝐾𝐶 = 1,931, 𝜏 = 8,178 e  

𝑡0 = 2,493) e a Tabela 2.4 e 2.5, chega-se aos valores dos parâmetros de sintonização para os 

métodos ITAE e IAE para mudança de setpoint, descritos nas Tabelas 4.4 e 4.5. 

 

Tabela 4.4 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método IAE para o caso do tanque 

agitado 

𝐾𝐶 = 2,467 

𝜏𝐼 = 11,446 

𝜏𝐷 = 0,602 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.5 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método ITAE para o caso do tanque 

agitado 

𝐾𝐶 = 2,140 

𝜏𝐼 = 9,965 

𝜏𝐷 = 0,519 

Fonte: Autoria própria 



64 

 

 

 RESPOSTAS DO PROCESSO NO CASO DO TANQUE AGITADO 

Após atribuídos os valores calculados dos parâmetros do controlador para cada método, 

é feita a simulação da resposta do sistema a uma mudança em degrau unitário no setpoint. A 

Figura 4.4 mostra a resposta dos cinco métodos utilizados. 

Figura 4.4 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a uma 

mudança de SP no caso do tanque agitado 

 

Fonte: Autoria própria 

 Considerou-se que o sistema atingiu o estado estacionário quando se manteve na faixa 

de ∓1% do novo valor do setpoint. O tempo de subida é o tempo que leva para a resposta subir 

de 0% a 100% do seu valor final e o tempo de assentamento é o tempo que leva para a resposta 

subir de 0% do seu valor final até a o estado estacionário. 

Tabela 4.6 – Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso de 

mudança de SP 

 ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida (s) 1,868 2,799 2,685 4,913 5,122 

Tempo de assentamento (s) 11,219 19,776 15,00 7,933 11,299 

Overshoot (%) 64 9,7 39,7 2,2 3,4 

Cálculo do IAE 4,03 3,19 4,45 3,44 3,73 

Cálculo do ITAE 12,62 9,84 16,76 7,31 9,67 

Fonte: Autoria própria 
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 Analisando a resposta das 5 curvas, é visto que não existe uma sintonização que seja a 

melhor em todos os critérios. A curva de Ziegler-Nichols, de malha fechada, tem o menor tempo 

de subida, mas tem o maior overshoot. O método de Tyreus-Luyben tem o menor cálculo de 

IAE mas tem um o maior tempo de assentamento. Já os métodos IAE e ITAE possuem pouco 

overshoot, mas demoram um pouco mais para atingir o setpoint. 

 Para simular o outro estudo de caso, escolheu-se os parâmetros do PID vindos da 

sintonização IAE, mas não por este ser o melhor método absoluto, mas por ter tido o melhor 

desempenho em 3 das 5 formas de comparação dos métodos. Apresenta-se o caso na Figura 

4.5. 

 Neste estudo, com o controlador sintonizado com o método IAE foi aplicado uma 

mudança de setpoint em degrau unitário após 1 segundo e após 5 segundos foram feitas diversas 

alterações na variável de distúrbio (𝑣). Foi considerado que o estado estacionário foi alcançado 

ao atingir e permanecer  ∓1% ºF do valor de SP. Foram comparados os undershoots, pois o 

aumento da vazão volumétrica 𝑣, a variável distúrbio, gera queda no valor da temperatura, a 

variável controlada, e os tempos de assentamento. Foram também registradas as variações 

percentuais de vazão e temperatura em relação ao estado estacionário, 15 𝑓𝑡3/𝑚𝑖𝑛 e 151 °𝐹, 

respectivamente. A Tabela 4.7 apresenta os resultados. 

Figura 4.5 – Análise de resposta a uma combinação de mudança em degrau unitário no 

setpoint com entradas distúrbios variadas 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4.7 – Análise da resposta do sistema para variações em 𝑉𝑣 

∆𝑉𝑣  

(𝑓𝑡3/𝑚𝑖𝑛) 

∆% 𝑒𝑚 

𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 �̅� 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑜𝑜𝑡 % 

∆% 𝑒𝑚 

𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 𝑇𝑇 

∆% 𝑒𝑚 

𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 𝑇𝑇 

𝑠𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒  

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

0,15 1% 7,5% −0,05% −0,33% 31,385 𝑠 

0,75 5% 41,4% −0,27% −1,65% 50,013 𝑠 

1,50 10% 84,0% −0,56% −3,3% 57,999 𝑠 

2,25 15% 126,5% −0,84% −4,95% 62,598 𝑠 

3,00 20% 169,1% −1,12% −6,6% 65,945 𝑠 

Fonte: Autoria própria 

 

Pode ser visto pela Tabela 4.7 que apesar de estar havendo uma mudança na vazão 

volumétrica (variável distúrbio) de até 20%, a variação percentual na temperatura (variável 

controlada) em relação a temperatura no estado estacionário chega até no máximo 1,12%, 

afetando pouco o controle do sistema. Pode-se ver pelos desvios da 𝑇𝑇 sem controle que o 

controlador realmente está mantendo a temperatura controlada. 

 No estudo seguinte foram modificados dois parâmetros do estado estacionário, a vazão 

volumétrica no alimentador (�̅�), originalmente 15 ft3 min⁄ , e o coeficiente global de troca 

térmica (𝑈), originalmente 2,1 BTU (min. ft2. °F)⁄ , para avaliar se as sintonias obtidas em um 

ponto do estado estacionário se mantêm adequadas em outro ponto. Variaram-se o �̅� e o 𝑈 pois 

são variáveis que são passíveis de mudanças: a vazão volumétrica no caso de alguma mudança 

permanente na vazão do processo e o coeficiente global de troca térmica no caso de algum 

problema de troca térmica na serpentina como no caso de corrosão. Com a mudança desses 

valores as constantes da função de transferência (Tabela 3.2) mudam. Realizando uma mudança 

de -50% e +50% na vazão volumétrica resultam-se os valores apresentados na Tabela 4.8. 

Resultando nas funções de transferência mostradas na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.8 - Constantes do problema do tanque agitado com a vazão volumétrica modificada 

�̅� = 𝟕, 𝟓 𝒇𝒕𝟑 𝒎𝒊𝒏⁄  

𝐾𝐹 = −2,97 °𝐹 (𝑓𝑡3 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝐾𝑤 = 1,905 °𝐹 (𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝜏𝑐 = 0,524 𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑆 = 0,554 °𝐹 °𝐹⁄  𝜏 = 7,13 𝑚𝑖𝑛  

�̅� = 𝟐𝟐, 𝟓 𝒇𝒕𝟑 𝒎𝒊𝒏⁄  

𝐾𝐹 = −1,57 °𝐹 (𝑓𝑡3 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝐾𝑤 = 1,905 °𝐹 (𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝜏𝑐 = 0,524 𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑆 = 0,293 °𝐹 °𝐹⁄  𝜏 = 3,771 𝑚𝑖𝑛  

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.9 – Funções de transferências do processo e do distúrbio para o caso do tanque 

agitado com vazões volumétricas modificadas 

�̅� = 𝟕, 𝟓 𝒇𝒕𝟑 𝒎𝒊𝒏⁄  �̅� = 𝟐𝟐, 𝟓 𝒇𝒕𝟑 𝒎𝒊𝒏⁄  

𝐺𝑃(𝑠) =
1,056

0,446 + 7,657𝑠 + 3,737𝑠2
 𝐺𝑃(𝑠) =

0,558

0,707 + 4,295𝑠 + 1,976𝑠2
 

𝐺𝐷(𝑠) =
−1,557𝑠 − 2,972

0,446 + 7,657𝑠 + 3,737𝑠2
 𝐺𝐷(𝑠) =

−0,823𝑠 − 1,571

0,707 + 4,295𝑠 + 1,976𝑠2
 

Fonte: Autoria própria 

 

 Fazendo a modificação de -50% na vazão volumétrica observa-se o comportamento das 

curvas de resposta sintonizadas na Figura 4.6. 

Figura 4.6 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a uma 

mudança de SP no caso do tanque agitado com a vazão volumétrica no estado estacionário em  

v̅ = 7,5 ft3 min⁄  (–50%) 
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Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.10 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso do 

tanque agitado com a vazão volumétrica no estado estacionário v̅ = 7,5 ft3 min⁄  (–50%) 

 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida (s) 1,831 2,618 2,603 4,009 4,238 

Tempo de assentamento (s) 13,951 24,762 14,83 28,105 27,00 

Overshoot (%) 71,5 15,8 48,2 11,2 13,5 

Cálculo do IAE 4,36 3,28 4,82 4,29 4,59 

Cálculo do ITAE 15,07 10,79 19,91 19,78 21,95 

Fonte: Autoria própria 

 

Pela Figura 4.6 pode-se observar que as curvas das respostas apresentam um 

comportamento similar com as curvas das respostas do valor original do estado estacionário, 

porém com overshoots um pouco maiores. 
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Tabela 4.11 - Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de v de estado 

estacionário original e o modificado em -50% no caso do tanque agitado 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida −1,98 −6,47 −3,05 −18,40 −17,26 

Tempo de assentamento  24,35 25,21 −1,13 254,28 138,96 

Overshoot  11,72 62,89 21,41 409,09 297,06 

Cálculo do IAE  8,19 2,82 8,31 24,71 23,06 

Cálculo do ITAE 19,41 9,65 18,79 170,59 126,99 

Fonte: Autoria própria 

Pelas Tabelas 4.10 e 4.11 pode-se ver que com a modificação em -50% na vazão 

volumétrica todos os tempos de subidas foram menores, mas com todos os outros índices de 

comparação piores. Pode-se confirmar pelas tabelas que realmente houve maiores overshoots e 

tempos de assentamentos, mas ainda sim mantendo uma resposta aceitável à mudança de set 

point. 

Fazendo a modificação de +50% na vazão volumétrica observa-se o comportamento das 

curvas de resposta sintonizadas na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a uma 

mudança de SP no caso do tanque agitado com a vazão volumétrica no estado estacionário em 

v̅ = 22,5 ft3 min⁄  (+50%) 
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Fonte: Autoria própria 

Tabela 4.12 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso do 

tanque agitado com a vazão volumétrica no estado estacionário v̅ = 22,5 ft3 min⁄  (+50%) 

 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida (s) 1,909 3,09 2,825 56,513 50,161 

Tempo de assentamento (s) 10,915 5,159 14,815 30,484 26,987 

Overshoot (%) 57,2 4,2 32,4 − − 

Cálculo do IAE 3,78 2,79 4,17 0,83 2,58 

Cálculo do ITAE 10,87 5,11 14,48 16,43 19,42 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.13 - Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de v de estado 

estacionário original e o modificado em +50% no caso do tanque agitado 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida  2,19 10,40 5,21 1050,3 879,3 

Tempo de assentamento −2,71 −73,91 −1,23 284,27 138,84 

Overshoot −10,63 −56,7 −18,39 − − 

Cálculo do IAE −6,20 −12,54 −6,29 −75,87 −30,83 

Cálculo do ITAE −13,87 −48,07 −13,60 124,76 100,83 

Fonte: Autoria própria 

 

 Pela Figura 4.7 pode-se observar que as curvas das respostas apresentam um 

comportamento similar com as curvas das respostas do valor original do estado estacionário. Já 

pelas Tabelas 4.12 e 4.13 pode-se ver que com a modificação em +50% na vazão volumétrica, 
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tirando os tempos de subidas que foram maiores, todas as outros índices foram menores do que 

o original, mantendo uma resposta ótima para todos os métodos de sintonia avaliados. 

Logo, em qualquer variação da vazão volumétrica entre -50% e +50% pode-se estimar 

um comportamento adequado em qualquer um dos métodos. 

Realizando agora uma mudança de -25% e -50% no coeficiente global de troca térmica 

resultam os valores apresentados na Tabela 4.14. Resultando nas funções de transferência 

mostradas na Tabela 4.15. 

Tabela 4.14 - Constantes do problema do tanque agitado com o coeficiente de troca térmica 

modificado 

𝑼 = 𝟏, 𝟓𝟕𝟓 𝑩𝑻𝑼 (𝒎𝒊𝒏. 𝒇𝒕𝟐. °𝑭)⁄  

𝐾𝐹 = −2,27 °𝐹 (𝑓𝑡3 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝐾𝑤 = 2,54 °𝐹 (𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝜏𝑐 = 0,699 𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑆 = 0,318 °𝐹 °𝐹⁄  𝜏 = 5,46 𝑚𝑖𝑛  

𝑼 = 𝟏, 𝟎𝟓 𝑩𝑻𝑼 (𝒎𝒊𝒏. 𝒇𝒕𝟐. °𝑭)⁄  

𝐾𝐹 = −2,54 °𝐹 (𝑓𝑡3 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝐾𝑤 = 3,809 °𝐹 (𝑙𝑏 𝑚𝑖𝑛⁄ )⁄  𝜏𝑐 = 1,048 𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑆 = 0,237 °𝐹 °𝐹⁄  𝜏 = 6,103 𝑚𝑖𝑛  

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.15 – Funções de transferências do processo e do distúrbio para o caso do tanque 

agitado com os coeficientes de troca térmica modificados 

 

𝑼 = 𝟏, 𝟓𝟕𝟓 𝑩𝑻𝑼 (𝒎𝒊𝒏. 𝒇𝒕𝟐. °𝑭)⁄  𝑼 = 𝟏, 𝟎𝟓 𝑩𝑻𝑼 (𝒎𝒊𝒏. 𝒇𝒕𝟐. °𝑭)⁄  

𝐺𝑃(𝑠) =
0,807

0,682 + 6,155𝑠 + 3,811𝑠2
 𝐺𝑃(𝑠) =

0,903

0,763 + 7,151𝑠 + 6,395𝑠2
 

𝐺𝐷(𝑠) =
−1,588𝑠 − 2,27

0,682 + 6,155𝑠 + 3,811𝑠2
 𝐺𝐷(𝑠) =

−2,664𝑠 − 2,543

0,763 + 7,151𝑠 + 6,395𝑠2
 

Fonte: Autoria própria 
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Fazendo a modificação de -25% no coeficiente global de troca térmica observa-se o 

comportamento das curvas de resposta sintonizadas na Figura 4.8. 

Figura 4.8 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a uma 

mudança de SP no caso do tanque agitado com o coeficiente de troca térmica no estado 

estacionário em 𝑈 = 1,575 BTU (min. ft2. °F)⁄  (-25%) 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.16 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso do 

tanque agitado com o coeficiente de troca térmica no estado estacionário 𝑈 =
1,575 BTU (min. ft2. °F)⁄  (-25%) 

 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida (s) 1,944 2,786 2,766 4,567 4,856 

Tempo de assentamento (s) 17,471 5,159 14,513 8,643 11,051 

Overshoot (%) 74,2 14,6 45,9 4,8 − 

Cálculo do IAE 4,90 3,37 4,77 3,59 3,89 

Cálculo do ITAE 20,20 10,50 18,97 8,13 10,60 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4.17 - Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de U de estado 

estacionário original e o modificado em -25% no caso do tanque agitado 

 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida  4,07 −0,46 3,02 −7,04 −5,19 

Tempo de assentamento  55,73 −73,91 −3,25 8,95 −2,19 

Overshoot 15,94 50,51 15,62 118,18 − 

Cálculo do IAE 21,59 5,64 7,19 4,36 4,29 

Cálculo do ITAE 60,06 6.71 13,19 11,22 9,62 

Fonte: Autoria própria 

 

 Pela Figura 4.8 pode-se observar que as curvas das respostas apresentam um 

comportamento similar com as curvas das respostas do valor original do estado estacionário, 

porém com overshoots um pouco maiores e que o método de Ziegler-Nichols de malha fechada 

oscilou mais. Já pelas Tabelas 4.16 e 4.17 pode-se ver que com a modificação em -25% na 

vazão volumétrica, que realmente houve maiores overshoots, e que houve mais oscilações do 

método de Ziegler-Nichols de malha fechada, comprovado pelo alto cálculo de IAE e ITAE. 

Apesar disso as respostas mantiveram um comportamento adequado para todos os métodos de 

sintonia avaliados. 

Fazendo a modificação de -50% no coeficiente global de troca térmica observa-se o 

comportamento das curvas de resposta sintonizadas na Figura 4.9. 

Pela Figura 4.9 pode-se observar que as curvas das respostas apresentam um 

comportamento similar com as curvas das respostas do valor original do estado estacionário, 

porém com overshoots bem maiores e com a natureza bem mais oscilatória, principalmente no 

método de Ziegler-Nichols de malha fechada. 
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Figura 4.9 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a uma 

mudança de SP no caso do tanque agitado com o coeficiente de troca térmica no estado 

estacionário em 𝑈 = 1,05 BTU (min. ft2. °F)⁄  (-50%) 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.18 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso do 

tanque agitado com o coeficiente de troca térmica no estado estacionário 𝑈 =
1,05 BTU (min. ft2. °F)⁄  (-50%) 

 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida (s) 2,08 2,898 2,928 4,453 4,764 

Tempo de assentamento (s) 36,419 19,84 19,025 9,454 17,496 

Overshoot (%) 90,6 22,9 57,4 10,3 11,3 

Cálculo do IAE 7,99 3,75 5,72 3,99 4,28 

Cálculo do ITAE 63,29 13,52 28,43 10,91 13,49 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4.19 - Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de U de estado 

estacionário original e o modificado em -50% no caso do tanque agitado 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE 

Tempo de subida 11,35 3,54 9,05 −9,36 −6,99 

Tempo de assentamento 224,62 0,32 26,83 19,17 54,85 

Overshoot  41,56 136,08 44,58 368,18 232,35 

Cálculo do IAE 98,26 17,55 28,54 15,99 14,74 

Cálculo do ITAE 401,51 37,39 69,63 49,25 39,50 

Fonte: Autoria própria 

 

Pelas Tabelas 4.18 e 4.19 podemos confirmar que com a modificação em -50% no coeficiente 

global de troca térmica houve grandes overshoots, e muito mais oscilações em todos os 

métodos, comportamento que se reflete no cálculo do IAE e ITAE, principalmente no método 

de Ziegler-Nichols em malha aberta no qual houve mais oscilações. Apesar do pior desempenho 

ainda mantêm controlado o processo. 

Logo, em qualquer variação da vazão volumétrica entre valor original e -25%, pode-se 

estimar um comportamento adequado em qualquer um dos métodos, ou entre -25% e -50% 

pode-se estimar um comportamento mais oscilatório, principalmente com o método de Ziegler-

Nichols em malha fechada, mas apesar da piora o processo ainda será controlado. 

 

 RESULTADOS DO SISTEMA DO REATOR DE VAN DE VUSSE 

 SINTONIA DE ZIEGLER-NICHOLS PARA O REATOR DE VAN DE VUSSE 

 

Como no caso anterior, o procedimento para sintonizar métodos de malha fechada foi 

utilizado para encontrar o valor de 𝐾𝐶𝑈, como mostrado na Figura 4.10. 

O primeiro valor de 𝐾𝐶𝑈 é escolhido aleatoriamente, e então é ajustado com pequenas 

variações até alcançar o resultado desejado do gráfico. Para uma amplitude constante, foi 

considerado o critério de diferença de redução de até 3% entre o pico da primeira oscilação e 
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da última, num ciclo de 50 segundos de simulação. Desse modo foi encontrado o 𝐾𝐶𝑈 de 4,157. 

Com a variação entre a amplitude inicial (1,983 mol/L) e a final (1,989 mol/L) de 0,3%. 

 

Figura 4.10 - Comportamento da resposta do sistema do reator de Van de Vusse no 

seu ganho último 

 

Fonte: Autoria própria 

Em seguida, para a sintonização, é necessário encontrar 𝑃𝑈, com o controlador ainda no 

modo proporcional. Para esse procedimento foi analisado o período entre os últimos dois picos, 

como mostrado na Figura 4.11. Sendo assim o 𝑃𝑈 encontrado foi 1,5. 

 

Figura 4.11 - Obtenção do 𝑃𝑈 do caso do reator de Van de Vusse analisando o período entre 

os últimos picos 

 

Fonte: Autoria própria 

Com 𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈 obtidos, calculou-se os valores do ganho, tempo integral e derivativo utilizando 

a Tabela 2.1. Os parâmetros encontrados apresentam-se na Tabela 4.18. 
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Tabela 4.20 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método de Ziegler-Nichols em 

malha fechada para o caso do reator de Van de Vusse 

 

𝐾𝐶 = 2,494 

𝜏𝐼 = 0,75 

𝜏𝐷 = 0,188 

Fonte: Autoria própria 

 SINTONIA DE TYREUS-LUYBEN PARA O REATOR DE VAN DE VUSSE 

 

O método de Tyreus-Luyben, como no método de Ziegler-Nichols, utiliza os valores de 

𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈. Utilizando os valores encontrados no tópico anterior ( 𝐾𝐶𝑈 = 10,4 e 𝑃𝑈 = 4,624) e 

a Tabela 2.2, chega-se aos valores dos parâmetros de sintonização, descritos na Tabela 4.19. 

 

Tabela 4.21 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método de Tyreus-Luyben em 

malha fechada para o caso do reator de Van de Vusse 

𝐾𝐶 = 1,871 

𝜏𝐼 = 3,3 

𝜏𝐷 = 0,238 

Fonte: Autoria própria 

 CONFIRMAÇÃO DE Kcu E Pu NO CASO DE VAN DE VUSSE 

 

Outro modo de se chegar aos valores de 𝐾𝐶𝑈 e 𝑃𝑈 não recorrendo ao método gráfico, 

como feito acima, é o uso do método da substituição direta. Esta técnica é utilizada para 

encontrar os parâmetros que colocam o sistema no limite da estabilidade. 

Para realizar tal técnica, primeiramente substitui-se na equação de malha fechada 

(Equação 2.9) a função de transferência para cada elemento da malha (Equação 3.42 e 𝐺𝑚 = 1 

e 𝐺𝑣  =  1), considerando o controlador como sendo apenas proporcional. Assim chega-se a 

Equação 4.6. 

1 +
−1,117𝑠+3,1472

5,3821+4,6429𝑠+𝑠2
 .1. 1 . 𝐾𝐶     ( 4.6 ) 

Simplificando a equação acima, chega-se à Equação 4.7: 
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𝑠2 + 4,6429𝑠 − 1,117𝑠𝐾𝐶 + 5,3821 + 3,1472𝐾𝐶      ( 4.7 ) 

Substituindo na Equação 4.7 𝑠 = 𝑖𝑤𝑢 e 𝐾𝐶 = 𝐾𝐶𝑈, que correspondem justamente aos 

valores que limitam a estabilidade da malha fechada. Assim, chega-se à Equação 4.8 

(−𝑤𝑢
2 + 5,3821 + 3,1472𝐾𝐶𝑈) + 𝑖(4,6429𝑖𝑤𝑢 − 1,117𝑤𝑢𝐾𝐶𝑈) = 0 + 0𝑖   ( 4.8 ) 

Em seguida resolvendo o sistema de equações gerado: 

𝑖(4,6429𝑖𝑤𝑢 − 1,117𝑤𝑢𝐾𝐶𝑈) = 0𝑖    ( 4.9 ) 

(−𝑤𝑢
2 + 5,3821 + 3,1472𝐾𝐶𝑈) = 0    ( 4.10 ) 

Chegam-se aos resultados, que são muito próximos ao encontrado pelo método gráfico. 

𝑤𝑢 = 4,297 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  𝐾𝐶𝑈 = 4,157 
%𝑆𝐶

%𝑆𝑇
 

𝑃𝑈 =
2𝜋

4,297
= 1,464 𝑠 

 

 SINTONIA DE ZIEGLER-NICHOLS EM MALHA ABERTA PARA O 

REATOR DE VAN DE VUSSE 

 

Para os métodos Ziegler-Nichols em malha aberta, ITAE e IAE precisa-se 

primeiramente analisar o comportamento do processo sem a presença de um controlador para, 

então, realizar a aproximação de primeira ordem mais tempo morto do processo, e com esses 

parâmetros realizar a sintonia. A Figura 4.12 mostra o comportamento do processo. 

 

Figura 4.12 - Comportamento da resposta do reator de Van de Vusse em malha aberta 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Observando o comportamento em malha aberta reator de Van de Vusse (Figura 4.12) 

percebe-se que neste existe uma resposta inversa, o que era de se esperar visto o termo do 

numerador da função de transferência do processo (Equação 3.42) com zero em 𝑠 = 2,8175. 

Colocando a Equação 3.42 do modo como a Equação 2.24 temos: 

𝐺𝑝(𝑠) =  
−14,43

(0,416𝑠+1)
+

15,01

(0,447𝑠+1)
   ( 4.11 ) 

Que se aplica as condições mencionadas na sessão 2.15 para resposta inversa: 𝜏1 <

𝜏2 (0,416 < 0,447) e |𝐾2| > |𝐾1| (15,01 > 14,43)  

Continuando então com a aproximação para primeira ordem, pela Figura 4.12 e 

utilizando as Equações 3.52 e 3.53: 

∆𝑐 = 0,585 𝑡1 = 0,769 𝑡2 = 1,213 

E então utilizando as Equações 3.49, 3.54 e 3.55, chega-se aos parâmetros para a 

aproximação de primeira ordem mais tempo morto do processo do tanque agitado: 

𝐾𝐶 = 0,585 
𝜏 = 0,672 𝑡0 = 0,542 

 

Utilizando então a Tabela 2.3 para um controlador PID, chega-se aos parâmetros do 

controlador, representados pela Tabela 4.22:  

 

Tabela 4.22 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método de Ziegler-Nichols em 

malha aberta para o caso do reator de Van de Vusse 

𝐾𝐶 = 2,54 

𝜏𝐼 = 1,084 

𝜏𝐷 = 0,271 

Fonte: Autoria Própria 

 

 SINTONIA DE ERRO MÍNIMO INTEGRAL PARA O REATOR DE VAN DE 

VUSSE 
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Os métodos de erro mínimo integral (ITAE e IAE), como no método de Ziegler-Nichols, 

utilizam os valores de 𝐾𝐶, 𝜏 e 𝑡0 da aproximação de primeira ordem mais tempo morto do 

processo. Utilizando os valores encontrados no tópico anterior ( 𝐾𝐶 = 0,585, 𝜏 = 0,672 e  

𝑡0 = 1,542) e a Tabela 2.4 e 2.5, chega-se aos valores dos parâmetros de sintonização para os 

métodos ITAE e IAE para mudança de setpoint, descritos nas Tabelas 4.23 e 4.24. 

 Tabela 4.23 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método IAE para o caso do reator 

de Van de Vusse 

𝐾𝐶 = 2,24 

𝜏𝐼 = 1,06 

𝜏𝐷 = 0,19 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.24 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método ITAE para o caso do reator 

de Van de Vusse 

𝐾𝐶 = 1,98 

𝜏𝐼 = 0,73 

𝜏𝐷 = 0,17 

Fonte: Autoria própria 

 

 SINTONIA UTILIZANDO O MÉTODO DOS MOMENTOS 

Como foi visto que no processo estudado há uma resposta inversa, será feita também 

uma sintonização específica para este caso para comparação dos desempenhos entre a 

sintonização com a aproximação em primeira ordem mais tempo morto e o modelo específico 

para resposta inversa. 

Tabela 4.25 - Parâmetros do PID sintonizado utilizando o método dos momentos para o caso 

do reator de Van de Vusse 

𝐾𝐶 = 0,997 

𝜏𝐼 = 0,709 

𝜏𝐷 = 0,109 

Fonte: Autoria própria 
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 RESPOSTAS DO PROCESSO NO CASO DE VAN DE VUSSE 

 

Após atribuídos os valores calculados dos parâmetros do controlador para cada método, 

é feita a simulação da resposta do sistema a uma mudança em degrau unitário no setpoint. A 

Figura 4.13 mostra a resposta dos seis métodos utilizados e a Tabela 4.26 mostra as 

comparações entre os métodos. 

 

Figura 4.13 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a 

uma mudança de SP no caso do reator de Van de Vusse 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Considerou-se que o sistema atingiu o estado estacionário quando se manteve na faixa 

de ∓1% do novo valor do setpoint. O tempo de subida é o tempo que leva para a resposta subir 

de 0% a 100% do seu valor final e o tempo de assentamento é o tempo que leva para a resposta 

subir de 0% do seu valor final até a o estado estacionário.  

 Analisando graficamente a Figura 4.13 pode-se observar que todas as curvas têm um 

comportamento parecido exceto pela resposta do processo pela sintonia de Tyreus-Luyben. Este 

é um método conservador, pois se caracteriza por apresentar uma dinâmica mais estável (com 

menos oscilações), e apesar de não haver overshoot este método, em resposta a malha inversa, 

acaba levando muito tempo para alcançar o setpoint sendo a resposta que graficamente pode-se 

ver que é a pior para este processo. E todos os métodos apresentaram altos undershoots. 
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Tabela 4.26 – Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso de 

mudança de SP no reator de Van de Vusse 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida (s) 0,809 35,00 1,583 4,191 1,044 2,526 

Tempo de assentamento (s) 2,838 21,033 3,792 2,252 3,106 3,799 

Overshoot (%) 13,8 − 2,9 − 13,2 1,4 

Undershoot (%) 173,3 141,9 156,7 154,7 142,0 119,5 

Cálculo do IAE 1,74 3,91 1,74 1,71 1,84 2,16 

Cálculo do ITAE 1,77 17,64 1,80 1,66 2,00 2,66 

Fonte: Autoria própria 

 Analisando a resposta das 6 curvas, é visto que não existe uma sintonização que seja a 

melhor em todos os critérios e todas apresentam altos undershoots. A curva de Ziegler-Nichols, 

de malha fechada, tem o menor tempo de subida, mas tem o maior overshoot e undershoot. A 

curva utilizando o método dos momentos teve o menor undershoot e a curva utilizando o 

método IAE teve o menor tempo de assentamento. Já a curva de Tyreus-Luyben foi a pior em 

quase todos os critérios, como pode-se ver graficamente e pode-se confirmar pela Tabela 4.26 

observando o cálculo de seu ITAE, IAE, seu tempo de subida e assentamento. Pelos altos 

valores de undershoot idealmente seria necessário outro método de sintonia ou outros modos 

de controle do processo, como cascata ou feedfoward. 

 Para simular o comportamento de distúrbios variados, escolheu-se os parâmetros do PID 

vindos da sintonização pelo método dos momentos, pois foi a resposta que apresentou o menor 

undershoot amenizando o efeito da resposta inversa. Apresenta-se o caso na Figura 4.14. 

 Foram feitas diversas alterações na variável de distúrbio (𝐶𝐴0) e avaliado como o 

controlador sintonizado pelo método dos momentos respondeu mantendo o setpoint em 0. Foi 

considerado que o estado estacionário foi alcançado ao atingir e permanecer  ∓0,001 mol/L do 

valor de SP. Foram comparados os overshoots, pois o aumento da concentração de A (𝐶𝐴0) leva 

a um aumento da concentração de B no reator, que é a variável controlada, e os tempos de 

assentamento. Foram também registradas as variações percentuais de 𝐶𝐴0 e 𝐶𝐵 em relação ao 
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estado estacionário, 10 𝑚𝑜𝑙/𝐿 e 1,117 𝑚𝑜𝑙/𝐿, respectivamente. A Tabela 4.27 apresenta os 

resultados. 

Figura 4.14 – Análise da resposta do processo a distúrbios variados com PID sintonizado 

pelo método dos momentos para o caso de Van de Vusse 

 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 4.27 – Análise da resposta do sistema para variações em 𝐶𝐴0 

∆𝐶𝐴0  

(𝑚𝑜𝑙/𝐿) 

∆% 𝑒𝑚 

𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 𝐶𝐴0𝑆 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠ℎ𝑜𝑜𝑡 % 

∆% 𝑒𝑚 

𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 𝐶𝐵𝑆 

∆% 𝑒𝑚 

𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 𝐶𝐵𝑆 

𝑠𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒  

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

0,1 1% 0,6% 0,54% 0,81% 2,776 𝑠 

0,5 5% 2,8% 2,51% 4,00% 3,932 𝑠 

1,0 10% 5,7% 5,10% 7,88% 4,342 𝑠 

1,5 15% 8,5% 7,61% 11,91% 4,577 𝑠 

2,0 20% 11,3% 10,12% 23,72% 4,722 𝑠 

Fonte: Autoria própria 

 Pode ser visto pela Tabela 4.27 que havendo uma mudança na concentração de A 

(variável distúrbio) de até 20%, a variação percentual na concentração de B (variável 

controlada) em relação a concentração de B no estado estacionário chega até o máximo de 
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10,12%, afetando um pouco a qualidade do controle do sistema. E pode-se ver pelos desvios de 

𝐶𝐵𝑆 sem controle que o controlador realmente está mantendo a concentração de B controlada. 

 No seguinte estudo foi modificado dois parâmetros do estado estacionário, a 

concentração de A (𝐶𝐴𝑆), originalmente 3 mol/L, e a vazão volumétrica (𝑣𝑠), originalmente 

0,57 𝐿 min⁄ , para avaliar se as sintonias obtidas em um ponto do estado estacionário se mantêm 

adequadas em outro ponto. Variaram-se o (𝐶𝐴𝑆) e o (𝑣𝑠) pois são variáveis que são passíveis 

de mudanças. Com a mudança desses valores as constantes da função de transferência (Tabela 

3.4) mudam também. Realizando uma mudança de -50% e +50% na vazão volumétrica do 

estado estacionário resultam-se os valores apresentados na Tabela 4.28. Resultando nas funções 

de transferência mostradas na Tabela 4.29. 

Tabela 4.28 - Constantes do problema do reator de Van de Vusse com a vazão volumétrica 

modificada 

𝑣𝑠 = 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝟕 𝑳 𝒎𝒊𝒏⁄  

𝐾1 = 3,315𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛 𝐿⁄  𝐾3 = −0,574 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛/𝐿 𝜏1 = 0,473 𝑚𝑖𝑛 

𝐾2 = 0,135 𝐾4 = 0,426 𝜏2 = 0,514 𝑚𝑖𝑛 

𝑣𝑠 = 𝟎, 𝟖𝟓𝟕𝟏 𝑳 𝒎𝒊𝒏⁄  

𝐾1 = 2,609𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛 𝐿⁄  𝐾3 = −0,444 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛/𝐿 𝜏1 = 0,373 𝑚𝑖𝑛 

𝐾2 = 0,319 𝐾4 = 0,330 𝜏2 = 0,397 𝑚𝑖𝑛 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.29 – Funções de transferências do processo e do distúrbio para o caso do reator de 

Van de Vusse com vazões volumétricas modificadas 

𝑣𝑠 = 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝟕 𝑳 𝒎𝒊𝒏⁄  𝑣𝑠 = 𝟎, 𝟖𝟓𝟕𝟏 𝑳 𝒎𝒊𝒏⁄  

𝐺𝑃(𝑠) =
−1,117𝑠 + 3,451

4,109 + 4,057𝑠 + 𝑠2
 𝐺𝑃(𝑠) =

−1,117𝑠 + 2,813

6,754 + 5,200𝑠 + 𝑠2
 

𝐺𝐷(𝑠) =
0,237

4,109 + 4,057𝑠 + 𝑠2
 𝐺𝐷(𝑠) =

0,711

6,754 + 5,200𝑠 + 𝑠2
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Fonte: Autoria própria 

 A Figura 4.15 mostra a resposta dos métodos utilizados quando modificado em -50% a 

vazão volumétrica. 

Figura 4.15 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta 

a uma mudança de SP no caso do reator de Van de Vusse com a vazão volumétrica no estado 

estacionário vs = 0,2857 L min⁄  (–50%) 

 

Fonte: Autoria própria 

Analisando graficamente a Figura 4.15, continua-se a ver que o método de Tyreus-

Luyben segue sendo, para esse processo, um método de sintonia que resulta em um controle 

menos eficaz devido a sua característica conservadora, com menos oscilações, que leva a altos 

tempos de assentamento e subida. E graficamente pode-se ver também que para os outros 

métodos apesar do mesmo comportamento, houve um aumento dos overshoots. 

 

Tabela 4.30 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso de 

mudança de SP no reator de Van de Vusse com a vazão volumétrica no estado estacionário 

vs = 0,2857 L min⁄  (–50%) 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida (s) 0,643 16,225 − 0,853 0,826 1,497 

Tempo de assentamento (s) 2,649 19 − 4,027 3,073 3,789 
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Overshoot (%) 36,6 − − 15,4 32,5 15,6 

Undershoot (%) 174,2 141,7 − 138,1 141,7 120,0 

Cálculo do IAE 1,80 2,97 − 1,85 1,93 2,16 

Cálculo do ITAE 1,89 9,35 − 2,09 2,19 2,84 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.31 – Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de vs de estado 

estacionário original e o modificado em -50% no caso do reator de Van de Vusse 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida −20,52 −53,64 − −79,65 −20,88 −40,73 

Tempo de assentamento −6,66 −9,67 − 78,82 −1,06 −0,26 

Overshoot 165,2 − − − 146,21 1014,3 

Undershoot  0,52 −0,14 − −10,73 −0,21 0,42 

Cálculo do IAE 3,45 −24,04 − 8,19 4,89 0,08 

Cálculo do ITAE 6,78 −47,00 − 25,90 9,5 6,77 

Fonte: Autoria própria 

 

Pelas Tabelas 4.30 e 4.31 pode-se confirmar que com a modificação em -50% na vazão 

volumétrica houve maiores overshoots, como visto graficamente, e não houve muita variação 

nos undershoots. Apesar do desvio ter sido negativo em todos os índices para a resposta 

utilizando o método de Tyreus-Luyben, graficamente pode ser visto que embora a resposta 

tenha melhorado para esta modificação, este método ainda é o menos eficiente comparado com 

os outros, como pode ser visto pelos valores mais altos no cálculo o ITAE e IAE. O método de 

Ziegler-Nichols em malha aberta não foi exposto pois apresentou instabilidade com a 

modificação do estado estacionário. E por fim, os outros métodos avaliados apesar dos maiores 

overshoots ainda mantiveram uma resposta adequada para o controle do processo. 
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Fazendo agora uma modificação de +50% na vazão volumétrica observa-se o 

comportamento das curvas de resposta sintonizadas na Figura 4.16. 

Figura 4.16 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a 

uma mudança de SP no caso do reator de Van de Vusse com a vazão volumétrica no estado 

estacionário em +50%

 

Fonte: Autoria própria 

Analisando graficamente a Figura 4.16, continua-se a ver que o método de Tyreus-

Luyben segue sendo, para esse processo, um método de sintonia que resulta em um controle 

menos eficaz devido a sua característica conservadora, com menos oscilações, que leva a altos 

tempos de assentamento e subida. E graficamente pode-se ver também para os outros métodos 

que apesar do mesmo comportamento, houve uma diminuição dos overshoots. 

Tabela 4.32 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso de 

mudança de SP no reator de Van de Vusse com a vazão volumétrica no estado estacionário 

vs = 0,8571 L min⁄  (+50%) 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida (s) 1,081 26,952 − 7,057 1,696 9,060 

Tempo de assentamento (s) 3,027 30,00 − 4,407 3,248 5,874 

Overshoot (%) 4,9 − − − 2,4 − 

Undershoot (%) 145,6 144,3 − 136,2 143,3 117,3 

Cálculo do IAE 1,75 5,09 − 2,03 1,86 2,61 
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Cálculo do ITAE 1,73 28,84 − 2,48 1,94 4,20 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 4.33 - Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de vs de estado 

estacionário original e o modificado em +50% no caso do reator de Van de Vusse 

 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida 33,62 −23,00 − 68,38 62,45 258,67 

Tempo de assentamento 6,66 42,63 − 95,69 4,57 54,62 

Overshoot −64,50 − − − −81,81 −100 

Undershoot  −16,00 1,69 − −11,96 0,91 −1,84 

Cálculo do IAE 0,57 31,19 − 18,71 1,09 20,83 

Cálculo do ITAE −2,26 63,50 − 49,40 −3,00 57,90 

Fonte: Autoria própria 

 

Pelas Tabelas 4.32 e 4.33 pode-se confirmar que com a modificação em +50% na vazão 

volumétrica houve menores overshoots, como visto graficamente, e não houve muita variação 

nos undershoots. Os dados nas tabelas confirmam que método de Tyreus-Luyben, que já se 

mostrava inferior nesse processo, com esta modificação se tornou muito mais lento com os IAE 

e ITAE muito maiores do que os outros métodos. Já o método de Ziegler-Nichols em malha 

aberta não foi exposto pois apresentou instabilidade com a modificação do estado estacionário. 

E por fim, os outros métodos avaliados apesar dos pequenos overshoots se tornaram lentos, mas 

ainda mantiveram uma resposta adequada para o controle do processo. 

Logo, em qualquer variação da vazão volumétrica entre -50% e +50% pode-se estimar 

um comportamento adequado em 4 dos 6 métodos avaliados. O método de Tyreus-Luyben 

apresenta uma resposta lenta até sem modificação no estado estacionário e Ziegler-Nichols em 

malha aberta apresentou instabilidade em ambas as modificações. 
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Realizando agora uma mudança de -50% e +50% na concentração de A no estado 

estacionário resultam-se os valores apresentados na Tabela 4.34. Resultando nas funções de 

transferência mostradas na Tabela 4.35. 

 

Tabela 4.34 - Constantes do problema do reator de Van de Vusse com a concentração de A 

modificada 

 

𝑪𝑨𝑺 = 𝟏, 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑳⁄  

𝐾1 = 4,475𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛 𝐿⁄  𝐾3 = −0,501 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛/𝐿 𝜏1 = 0,526 𝑚𝑖𝑛 

𝐾2 = 0,301 𝐾4 = 0,372 𝜏2 = 0,448 𝑚𝑖𝑛 

𝑪𝑨𝑺 = 𝟒, 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑳⁄  

𝐾1 = 1,899𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛 𝐿⁄  𝐾3 = −0,501 𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛/𝐿 𝜏1 = 0,345 𝑚𝑖𝑛 

𝐾2 = 0,197 𝐾4 = 0,372 𝜏2 = 0,448 𝑚𝑖𝑛 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4.35  – Funções de transferências do processo e do distúrbio para o caso do reator de 

Van de Vusse com a concentração de A modificada 

 

𝑪𝑨𝑺 = 𝟏, 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑳⁄  𝑪𝑨𝑺 = 𝟒, 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑳⁄  

𝐺𝑃(𝑠) =
−1,117𝑠 + 4,933

4,238 + 4,131𝑠 + 𝑠2
 𝐺𝑃(𝑠) =

−1,117𝑠 + 1,331

6,461 + 5,127𝑠 + 𝑠2
 

𝐺𝐷(𝑠) =
0,474

4,238 + 4,131𝑠 + 𝑠2
 𝐺𝐷(𝑠) =

0,474

6,461 + 5,127𝑠 + 𝑠2
 

Fonte: Autoria própria 
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Fazendo agora uma modificação de -50% na concentração de A observa-se o 

comportamento das curvas de resposta sintonizadas na Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a 

uma mudança de SP no caso do reator de Van de Vusse com a concentração de A no estado 

estacionário em CAS = 1,5  𝑚𝑜𝑙 ⁄ 𝐿 (-50%) 

 

Fonte: Autoria própria 

Analisando graficamente a Figura 4.17, continua-se a ver que o método de Tyreus-

Luyben segue sendo, para esse processo, um método de sintonia que resulta em um controle 

menos eficaz devido a sua característica conservadora, com menos oscilações, que leva a altos 

tempos de assentamento e subida. E graficamente pode-se ver também para os outros métodos 

que apesar do mesmo comportamento, houve um aumento dos overshoots e diminuição dos 

undershoots. 

Tabela 4.36 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso de 

mudança de SP no reator de Van de Vusse com a concentração de A no estado estacionário  

CAS = 1,5  𝑚𝑜𝑙 ⁄ 𝐿 (-50%) 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida (s) 0,561 22,781 − 0,778 0,686 1,145 

Tempo de assentamento (s) 2,351 13,092 − 3,667 2,570 4,169 

Overshoot (%) 36,0 − − 13,2 30,3 22,1 
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Undershoot (%) 140,6 125,7 − 130,3 135,2 117,1 

Cálculo do IAE 1,65 2,41 − 1,68 1,66 1,97 

Cálculo do ITAE 1,63 6,28 − 1,78 1,68 2,41 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 4.37 - Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de CAS de estado 

estacionário original e o modificado em -50% no caso do reator de Van de Vusse 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida −30,65 −34,91 − −81,44 −34,29 −54,67 

Tempo de assentamento −17,16 −37,75 − 62,83 −17,26 9,74 

Overshoot 160,87 − − − 129,54 1478,57 

Undershoot −18,87 −11,42 − −15,77 −4,79 −2,01 

Cálculo do IAE −5,17 −38,36 − −1,75 −9,78 −8,80 

Cálculo do ITAE −7,91 −64,40 − 7,23 −16,0 −9,40 

Fonte: Autoria própria 

 

Pelas Tabelas 4.36 e 4.37 pode-se confirmar que com a modificação em -50% na 

concentração de A, analogamente a modificação de -50% na vazão volumétrica, houve maiores 

overshoots, como visto graficamente, e uma leve diminuição nos undershoots. Apesar do desvio 

ter sido negativo em todos os índices para a resposta utilizando o método de Tyreus-Luyben, 

graficamente pode ser visto que embora a resposta tenha melhorado para esta modificação, este 

método ainda é o menos eficiente comparado com os outros, como pode ser visto pelos valores 

mais altos no cálculo o ITAE, IAE e os altos tempos de subida e assentamento. O método de 

Ziegler-Nichols em malha aberta não foi exposto pois apresentou instabilidade com a 

modificação do estado estacionário. E por fim, os outros métodos avaliados apesar dos maiores 

overshoots os outros indicies diminuíram melhorando a resposta para o controle do processo m 

relação aos valores originais de estado estacionário. 
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Fazendo agora uma modificação de +50% na concentração de A observa-se o 

comportamento das curvas de resposta sintonizadas na Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18 - Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a 

uma mudança de SP no caso do reator de Van de Vusse com a concentração de A no estado 

estacionário em CAS = 4,5  𝑚𝑜𝑙 ⁄ 𝐿 (+50%) 

 

Fonte: Autoria própria 

Analisando graficamente a Figura 4.18, continua-se a ver que o método de Tyreus-

Luyben segue sendo, para esse processo, um método de sintonia que resulta em um controle 

menos eficaz devido a sua característica conservadora, com menos oscilações, que leva a altos 

tempos de assentamento e subida. E graficamente pode-se ver também para os outros métodos 

que apesar do mesmo comportamento, houve uma diminuição dos overshoots e aumento dos 

tempos de assentamento. 

Tabela 4.38 - Respostas para as diferentes sintonizações do controlador PID para o caso de 

mudança de SP no reator de Van de Vusse com a concentração de A no estado estacionário  
CAS = 4,5  𝑚𝑜𝑙 ⁄ 𝐿 (+50%) 

Método: ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida (s) 2,315 50,00 7,611 14,463 5,043 18,9 

Tempo de assentamento (s) 3,968 46,87 12,975 8,433 3,876 12,25 

Overshoot (%) 2,0 − − − − − 
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Undershoot (%) 187,0 125,7 186,5 161,0 149,5 123,8 

Cálculo do IAE 2,42 9,37 2,97 3,19 2,70 4,35 

Cálculo do ITAE 2,99 90,82 5,39 6,46 3,82 12,52 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 4.39 - Comparação percentual do erro entre a sintonia no valor de CAS de estado 

estacionário original e o modificado em +50% no caso do reator de Van de Vusse 

Desvio (%) ZN TL ZN (MA) IAE ITAE MM 

Tempo de subida 186,16 42,86 380,79 245,10 383,05 648,2 

Tempo de assentamento 39,82 122,84 242,17 274,47 24,79 222,4 

Overshoot −85,51 − − − −100 −100 

Undershoot  7,91 −11,42 19,02 4,07 5,28 3,60 

Cálculo do IAE 39,08 139,64 70,69 86,55 46,74 101,4 

Cálculo do ITAE 68,93 414,85 199,44 289,16 91,00 370,7 

Fonte: Autoria própria 

Pelas Tabelas 4.38 e 4.39 pode-se confirmar que com a modificação em +50% na 

concentração, analogamente a modificação em +50% na vazão volumétrica, houve menores 

overshoots, como visto graficamente, e houve aumento nos tempos de subida e assentamento. 

Os dados nas tabelas confirmam que método de Tyreus-Luyben, que já se mostrava inferior 

nesse processo, com esta modificação se tornou muito mais lento com os IAE e ITAE muito 

maiores do que os outros métodos. E por fim, os outros métodos avaliados apesar dos pequenos 

overshoots se tornaram lentos, como pode-se ver pelos altos valores de tempo de subida, de 

assentamento, cálculo de IAE e ITAE, mas ainda mantiveram uma resposta adequada para o 

controle do processo. 

Logo, em qualquer variação da concentração de A entre -50% e +50% pode-se estimar 

um comportamento adequado em 4 dos 6 métodos avaliados. O método de Tyreus-Luyben 
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apresenta uma resposta lenta até sem modificação no estado estacionário e Ziegler-Nichols em 

malha aberta apresentou instabilidade em 3 das 4 as modificações. 
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 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Os resultados obtidos neste trabalho foram considerados satisfatórios de acordo com a 

proposta, atingindo o objetivo de avaliar o desempenho de diferentes métodos de sintonia de 

controladores PID e analisando seus desempenhos quando modificado o estado estacionário 

utilizando o utilitário Xcos® do software Scilab®. 

O uso do Xcos® ajudou na aplicação dos conceitos da disciplina de controle de 

processos tornando-os mais práticos e palpáveis no estudo dos casos abordados. 

Foi comparado também alguns métodos de sintonização utilizando diversos meios de 

comparação para avaliação, observando que para o caso do tanque agitado a sintonização pelo 

método IAE apresentou a melhor desempenho na maior parte dos critérios avaliados e no caso 

do reator de Van de Vusse o método dos momentos apresentou a melhor sintonização para 

amenizar a resposta inversa do processo, dentre os avaliados, porém ainda possui um alto 

undershoot. Para o processo de Van de Vusse vê-se necessário o uso de outros métodos de 

controle como cascata ou feedfoward buscando amenizar o efeito da resposta inversa. 

Nos dois casos analisados foi visto que a mudança dos valores do estado estacionário 

utilizado na linearização levam a mudanças na resposta do processo e alguns casos até a 

instabilidade da malha, como nas sintonias utilizando o método de Ziegler-Nichols em malha 

aberta com alteração de 𝐶𝐴𝑆 em -50% e nas duas mudanças de 𝑣𝑠 no caso do reator de Van de 

Vusse, mostrando então a importância da simulação dos processos para diferentes pontos antes 

da implementação de um sistema de controle real. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se a avaliação de mais alterações no estado 

estacionário, com o objetivo de chegar a equações para cada um dos parâmetros do controlador 

PID em função de certas variáveis do estado estacionário do processo, desenvolvendo então um 

controle adaptativo que sempre se mantenha na melhor sintonização para o processo evitando 

assim controles menos efetivos ou até mesmo instabilidades. E também a análise de outros tipos 

de malhas mais complexas como controle Cascata ou feedfoward e outros tópicos de controle 

de processos como Diagrama de Bode. 
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