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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar a resposta em frequência de um sistema automatizado de 

controle para um tanque agitado aquecido (CSTR), de acordo com os parâmetros obtidos para 

o controlador PID a partir de diversos métodos de sintonização, fazendo-se uso do software 

Scilab como ferramenta. O estudo da resposta em frequência foi realizado a partir das margens 

de ganho e de fase e dos diagramas de Bode e Nyquist para cada sintonização. De posse dessas 

informações, desenvolveu-se uma análise comparativa das propriedades da resposta transiente 

dos mesmos. As margens de ganho e de fase do IAE e ITAE foram as maiores dentre as 

observadas, enquanto as sintonias de Ziegler-Nichols Malha Aberta, Ziegler-Nichols Malha 

Fechada e Tyreus-Luyben apresentaram valores menores. Foi realizado também um estudo de 

correlação entres estes valores com os obtidos na literatura para o tempo de assentamento dos 

sistemas, que deixou claras as inter-relações entre as margens de ganho e de fase, o overshoot, 

o tempo de subida e a robustez dos sistemas. A conclusão última é a de que o Scilab foi eficiente 

para a determinação dos parâmetros estudados e que a resposta em frequência é um fator 

importante a ser considerado pela engenharia no momento de adoção do melhor sistema de 

controle para determinado processo. 

Palavras-chave: Controle de processo químico; Scilab; Sistemas de Controle. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the frequency response of an automated control system for a 

continuous stirred tank reactor (CSTR), according to the obtained parameters for a PID 

controller from several tuning methods, using the free software Scilab as a tool. This frequency 

response study was done using the phase and gain margins as well as the Bode and Nyquist 

diagrams for each tuning method. With that information, a comparative analysis of the transient 

response properties of the systems was developed. The gain and phase margins for IAE and 

ITAE tunings proved themselves to have the biggest values, whereas the Open-Loop Ziegler-

Nichols, Closed-Loop Ziegler-Nichols and the Tyreus-Luyben methods presented smaller 

results. A correlation study between these values and those obtained in the scientific literature 

for settling time of the systems was also made, proving that there are interrelationships between 

phase and gain margins, overshoot, rising time, and the robustness of the system. The ultimate 

conclusion is that Scilab was efficient for the determination of the studied parameters and that 

the frequency response is an important factor and must be considered by engineering at the 

moment of adopting the best controlled system for a specified process. 

Key-words: Chemical process control; Scilab; Control system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nos dias atuais, as exigências sobre performance nas plantas de processos químicos têm 

crescido de maneira considerável. Conciliar aspecto ambientais, econômicos, de segurança e de 

qualidade é um desafio cada vez mais complexo de ser superado. Além disso, o 

desenvolvimento mais rápido de novas tecnologias torna a operação de plantas químicas uma 

atividade cada vez mais complexa (SEBORG, 2017). 

 Para satisfazer todos esses requerimentos, utilizam-se sistemas automáticos de controle 

que têm como principal objetivo suprimir a influência de distúrbios externos sobre um processo 

de modo que ele continue atendendo a todas as especificações (STEPHANOPOULOS, 1984). 

Dentro de um sistema de controle automático de processos, o controlador é ponto chave para 

que as condições pré-estabelecidas sejam alcançadas. Para realizar a operação de decisão do 

sistema, o controlador compara o sinal do processo que ele recebe com um ponto fixo de 

referência e envia um sinal para um elemento final de controle de forma a corrigir o distúrbio 

(SMITH e CORRIPIO, 2008). 

 Os controladores do tipo PID, amplamente utilizados na indústria até os dias atuais, 

começaram a ser comercializados na década de 1930 e rapidamente se popularizaram na 

indústria durante a década de 1940. Esses instrumentos são compostos por uma parcela 

proporcional, que corrige o erro do sistema proporcionalmente, uma parcela integral, 

responsável por eliminar o erro do sistema em regime permanente e uma parcela derivativa, 

que trabalha de modo a melhorar a resposta transitória do sistema, tornando-o mais veloz. 

(SEBORG, 2017).   

 Desse modo, para alcançar um sistema de controle robusto, é necessário garantir que o 

controlador daquele sistema esteja bem projetado. Existem algumas formas de avaliar o 

desempenho de um sistema automático de controle, e consequentemente de seu controlador. 

Uma das técnicas mais comuns é a da análise da resposta em frequência dos sistemas. Essa 

técnica analisa as características da saída de um sistema quando se varia a frequência da entrada 

(SMITH e CORRIPIO, 2008). 

 Dentre os parâmetros fornecidos pela análise da resposta em frequência, estão a margem 

de ganho e a margem de fase. Quando analisados simultaneamente, esses parâmetros são 

capazes de informar a robustez da malha de controle tanto no que diz respeito à estabilidade 

quanto no que se refere às características da resposta transiente. 
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 O objetivo desse trabalho será aplicar a análise de resposta em frequência nos sistemas 

de controle propostos em Lopes (2019) utilizando-se da ferramenta computacional Scilab 

(SCILAB, 2017). Serão então obtidos valores de margem de ganho e margem de fase para cada 

uma das sintonizações estudadas no referido trabalho e, posteriormente, tais sintonizações serão 

analisadas quantitativa e qualitativamente a fim de destacar as forças e fraquezas de cada uma 

delas. 

 No Capítulo 2, será desenvolvida uma revisão bibliográfica a respeito dos conceitos e 

estudos presentes na literatura sobre o tema abordado. Em seguida, no Capítulo 3, serão 

apresentadas as ferramentas e métodos utilizados no desenvolvimento desse trabalho. No 

Capítulo 4 serão apresentados os resultados obtidos através do método descrito no capítulo 

anterior, enquanto no Capítulo 5 esses mesmos resultados serão discutidos e analisados. Por 

fim, no Capítulo 6 será feita uma conclusão apontando perspectivas para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS DE CONTROLE 

 O campo da engenharia conhecido como controle automático de processo tem sido cada 

vez mais crucial para a indústria, vista a crescente necessidade de adoção de medidas rigorosas 

para o controle de qualidade de produtos e processos. Esta esfera da engenharia lida com a 

manutenção de variáveis importantes para o resultado de todo e qualquer sistema adotado na 

indústria. Na prática industrial, naturalmente, ocorrem alterações e distúrbios, de maneira 

randômica, e cabe ao sistema de controle de processo definir uma ação de resposta voltada para 

o restabelecimento das condições ótimas do sistema (SMITH e CORRIPIO, 2008). 

 Para melhor entendimento do funcionamento de um sistema automático de controle, se 

faz necessária a definição de alguns termos-chave: 

• Variável controlada: é a variável cujo valor deve ser mantido o mais próximo possível 

de um valor especificado; 

• Variável manipulada: é a variável que será diretamente alterada pelo sistema de controle 

para que a variável controlada seja ajustada; 

• Set-point: é o valor especificado da variável controlada; 

• Distúrbio: é qualquer variável que, de alguma forma, altere ou perturbe o 

funcionamento ideal do processo, fazendo com que suas variáveis sofram alterações; 

• Sistema em malha fechada: são os sistemas de controle nos quais os parâmetros da 

variável controlada, através de uma retroalimentação, são utilizados para determinar a 

ação de controle a ser tomada; 

• Sistema em malha aberta: são sistemas de controle nos quais a ação corretiva não está 

atrelada com a variável controlada; 

 

Esses conceitos estão representados no diagrama de blocos na Figura 2.1:  
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Figura 2.1 – Esquema representativo do sistema de controle feedback em malha fechada 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Como exemplo prático, pode-se usar um hipotético sistema de troca térmica, 

representada abaixo na Figura 2.2: 

Figura 2.2 – Representação de um sistema de troca térmica 

 
Fonte: Smith e Corripio (2008) 

Nesse sistema, um fluxo de processo entra em um trocador de calor, que o aquece 

através de vapor condensado. A finalidade última do processo é aquecer o fluxo de entrada, que 

possui temperatura 𝑇𝑖(𝑡), até uma temperatura pré-determinada 𝑇(𝑡). Um sensor avalia a 

temperatura do fluxo de saída e transmite a informação até o controlador, que então compara o 

parâmetro medido com o valor desejado 𝑇𝑠𝑝, ajustando assim a vazão de vapor 𝑞(𝑡)  até que a 

temperatura de saída atinja o valor ideal (SMITH e CORRIPIO, 2008). 
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Para o sistema descrito, a variável controlada é a temperatura de saída 𝑇(𝑡), a variável 

manipulada é a vazão de vapor 𝑞(𝑡), o set-point é a temperatura desejada 𝑇𝑠𝑝, um possível 

distúrbio pode ser a temperatura de entrada 𝑇𝑖(𝑡) e o sistema é de malha fechada. 

Esses conceitos servirão como base teórica fundamental para a compreensão dos estudos 

e análises feitas no decorrer do presente trabalho. 

2.2 ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE CONTROLE 

 Uma maneira de se definir a estabilidade de um sistema de controle de processo é através 

da definição de estabilidade BIBO - Bounded Input, Bounded Output. Essa definição afirma 

que, para que um determinado sistema de controle seja considerado estável, ele deve produzir 

uma saída limitada para uma entrada também limitada. Ou seja, ele será estável se e somente 

se produzir como saída um valor finito após receber como entrada qualquer valor também finito 

(NISE, 2012).  

 A estabilidade é fator crucial para qualquer sistema de controle de processo, haja vista 

que ela é responsável pela manutenção das condições de funcionamento do sistema em face de 

quaisquer variações na entrada e/ou distúrbios. Nesse sentido, determinar as condições nas 

quais um sistema de controle é estável é essencial para determinar a sua aplicabilidade em 

processos reais, a fim de garantir a segurança, qualidade e confiabilidade de seus produtos. 

 Matematicamente, é possível determinar a estabilidade de um sistema de controle por 

meio de sua equação característica., isto é, o polinômio do denominador da função de 

transferência em malha fechada de um sistema de controle. Para que um sistema seja estável, 

as raízes desse polinômio devem ser todas negativas, caso sejam reais, ou apresentar a parte 

real negativa, caso sejam complexas (SMITH e CORRIPIO, 2008). A área hachurada da Figura 

2.3 representa graficamente a região onde as raízes da equação característica devem estar 

localizadas no Plano s para garantir a estabilidade do sistema: 
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Figura 2.3 – Representação gráfica da estabilidade de um sistema de acordo com as raízs de sua equação 

característica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Em controle de processos, existem diversas técnicas para o estudo e análise da 

estabilidade de sistemas de controle. Podem ser citadas técnicas de análise da função de 

transferência em malha fechada, como o critério de Routh-Hurwitz e a técnica de substituição 

direta, assim como métodos que utilizam a função de transferência em malha aberta, tais quais 

o método do lugar geométrico das raízes e as análises da resposta em frequência (NISE, 2012). 

Este último método é o tema central deste trabalho e será abordado em detalhes nas seções 

seguintes.  

2.3 RESPOSTA TRANSIENTE EM SISTEMAS DE CONTROLE 

 Os sistemas de controle podem ser caracterizados por meio de suas reações a uma 

entrada específica. Essas respostas possuem características e propriedades diferentes de acordo 

com a ordem do sistema e o tipo da entrada inserida. Na presente seção, serão apresentadas as 

propriedades de sistemas de segunda ordem com entrada do tipo degrau unitário. Entretanto, 

essas propriedades poderão ser utilizadas para descrever sistemas de ordem superior a 2, 

fazendo-se a aproximação desses sistemas a sistemas de segunda ordem. 

 De forma geral, os sistemas de segunda ordem podem ser descritos como: 

 𝐺(𝑠) =
𝐾

𝜏2𝑠2 + 2𝜏𝜁𝑠 + 1
 (2.1) 

onde 𝜏 é a constante de tempo do sistema e 𝜁 é o fator de amortecimento. 
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 A constante de amortecimento está diretamente relacionada com a natureza – real ou 

complexa - das raízes da função de transferência do sistema, assim como a característica 

oscilatória ou monótona da resposta. Essas relações podem ser observadas na tabela abaixo: 

Tabela 2.1 – Classificação e tipo de resposta de acordo com o fator de amortecimento 

𝜻 Classificação Tipo de Resposta 

𝜁 ≥ 1 Superamortecido Monótona e estável 

0 < 𝜁 < 1 Subamortecida Oscilatória e estável 

𝜁 = 0 Não-amortecida Oscilações sustentadas 

−1 < 𝜁 < 0 Instável Oscilações crescentes 

𝜁 <  −1 Descontrolada Monótona e instável 

Fonte: Adaptado de SMITH e CORRIPIO, 2008 

 Graficamente, algumas dessas respostas podem ser representadas como seguem, na 

Figura 2.4: 

Figura 2.4 – Tipo de resposta e o fator de amortecimento 

 
Fonte: Nise, 2012 

 Dentre essas respostas, a mais comum em sistemas de controle de retroalimentação é a 

resposta subamortecida (SMITH e CORRIPIO, 2008). Para fins de clareza e simplificação, este 

será o tipo de resposta no qual o presente estudo será baseado nas seções de metodologia e 

resultados. 
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 Nesse sentido, é válido definir alguns parâmetros associados a este tipo de resposta, que 

são tal como seguem (NISE, 2012): 

• Período (𝑃): é o tempo entre dois picos consecutivos ou entre dois vales consecutivos; 

• Tempo de subida (𝑇𝑟): é o tempo necessário para que a resposta vá de 10% do valor 

final para 90% do valor final; 

• Tempo de pico (𝑇𝑝): é o tempo para a resposta atingir o primeiro pico e pode ser assim 

representado: 

 𝑇𝑝 =
𝜋𝜏

√1 − 𝜁2
 (2.2) 

• Overshoot: é a razão percentual entre o valor pelo qual o primeiro pico ultrapassa o 

valor de regime permanente e o próprio valor de regime permanente. O overshoot pode 

ser relacionado com o fator de amortecimento através da seguinte fórmula: 

 
%𝑂𝑆 = 𝑒

−
𝜁𝜋

√1−𝜁2 
(2.3) 

• Tempo de acomodação (𝑇𝑠): é o tempo necessário para que a resposta fique dentro de 

uma determinada faixa do valor final. Por exemplo, para uma faixa de 1%, esse valor é 

dado como 𝑇𝑠 = 5𝜏/𝜁; para uma faixa de 2%, esse valor é 𝑇𝑠 = 4𝜏/𝜁. Essas relações 

são pré-determinadas.  

2.4 CONTROLADORES 

 O controlador pode ser definido como o centro de tomada de decisão do sistema 

automático de controle. Para realizar tal função, o controlador se faz de duas ações principais: 

a primeira é a comparação do valor da variável controlada recebido pelo transmissor com o 

valor do set point e a segunda é o envio de um sinal para um elemento final de controle, como 

uma válvula. Este sinal é a saída do controlador.  

 Dessa forma, o sinal de entrada do controlador, 𝐸(𝑠), pode ser definido como: 

 𝐸(𝑠) = 𝑅(𝑠) − 𝐶(𝑠), (2.4) 

onde 𝐸(𝑠) é o erro, 𝑅(𝑠) é o valor do set point e 𝐶(𝑠) é o valor medido da variável controlada. 

O sinal de saída, por sua vez, depende do tipo de controlador utilizado. Em Lopes 

(2019), os três tipos de controladores – P, PI e PID – são descritos detalhadamente. Para o 

presente trabalho, todos os controladores utilizados serão do tipo PID, cuja expressão 

matemática para sua saída se dá como segue: 
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 𝑚(𝑡) =  �̅� + 𝐾𝑐𝑒(𝑡) +
𝐾𝑐
𝜏𝑖
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝐾𝑐𝜏𝑑 

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.5) 

Em termos de Laplace, tem-se: 

 𝐺(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑐 (1 +

1

𝜏𝑖𝑠
+ 𝜏𝑑𝑠) = 𝐾𝑐 +

𝐾𝑖
𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠 (2.6) 

onde: 𝑚(𝑡) é a saída do controlador;  

�̅� 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;  

Nota-se que na estrutura matemática do controlador PID existem três parâmetros (𝐾𝑐, 𝜏𝑖 

e 𝜏𝑑) que impactam diretamente no funcionamento e, consequentemente, na saída do 

controlador. Esses parâmetros precisam ser ajustados previamente para garantir o bom 

funcionamento do sistema de controle. Existem diversas técnicas que têm como objetivo 

fornecer uma metodologia para determinar a melhor combinação de valores para esses três 

parâmetros, em um processo conhecido como sintonia do controlador. 

Neste trabalho, serão analisados a estabilidade e a resposta transitória de cinco métodos 

de sintonia, que estão descritos abaixo: 

• Ziegler-Nichols Malha Aberta: neste método, proposto por Ziegler e Nichols, aplica-se 

um degrau unitário no sistema em malha aberta e, a partir da resposta adquirida, obtém-

se parâmetros de aproximação para um modelo de primeira ordem com tempo morto 

(FOPDT – First Order Plus Dead Time). Este método é conhecido como teste de degrau 

e os parâmetros de sintonização podem ser obtidos através de relações pré-definidas 

com os parâmetros da função aproximada FOPDT (SMITH e CORRIPIO, 2008); 

• Ziegler-Nichols Malha Fechada: Ziegler e Nichols propuseram também um método para 

determinação dos parâmetros do controlador utilizando-se da função de transferência 

do sistema em malha fechada. A partir dela, determina-se o ganho e período últimos do 

controlador – supondo-se que ele seja do tipo proporcional (P) – e, a partir desses 

valores, calcula-se os parâmetros de sintonização, também através de relações pré-

definidas (SMITH e CORRIPIO, 2008); 
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• Tyreus-Luyben: o procedimento adotado é semelhante ao Ziegler-Nichols Malha 

Fechada. A sintonia de Tyreus-Luyben difere-se somente pelas relações pré-

determinadas, que foram estabelecidas de maneira a gerar valores mais conservativos 

para os parâmetros do controlador. (IBRAHIM, O.; YAHAYA, N. Z. e SAAD, N., 

2016); 

• Erro Mínimo Integral (IAE): este método utiliza-se dos parâmetros do modelo FOPDT 

para o cálculo dos parâmetros de sintonização, fazendo uso de correlações pré-

estabelecidas. Essas correlações foram desenvolvidas de maneira a minimizar a integral 

absoluta do erro do sistema (SMITH e CORRIPIO, 2008). 

• Erro Mínimo Integral Vezes Tempo (ITAE): este método é similar ao IAE, com a 

diferença de que a integral calculada é a do erro absoluto multiplicado pelo tempo 

(SEBORG, 2017). 

Para o presente trabalho, não é necessário o aprofundamento matemático de cada um 

dos métodos de sintonia, haja vista que não será feita a sintonização do sistema abordado. Serão 

utilizados os valores obtidos por Lopes (2019), que serão posteriormente analisados e 

comparados entre si para determinação de estabilidade e eficiência. 

2.5 ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 

2.5.1 CONCEITUAÇÃO GERAL 

Em um sistema de controle em regime permanente em que a entrada é uma função 

senoidal, a saída será também uma senoide, que terá frequência igual à da entrada, porém com 

amplitude e fase potencialmente diferentes. O estudo da resposta em frequência consiste em 

analisar esses dois parâmetros em função da frequência de entrada (NISE, 2012). 

Em termos matemáticos, uma senoide pode ser escrita como 𝑀cos(𝜔𝑡 + 𝜙), em que 𝑀 

representa sua magnitude, 𝜔 representa sua frequência e 𝜙 representa seu ângulo de fase. Tais 

conceitos são melhor observados na Figura 2.5 abaixo:   
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Figura 2.5 – Formas de onda da entrada e saída 

 

Fonte: Nise, 2012 

Na Figura 2.5, os parâmetros com a letra 𝑒 subscrita correspondem à entrada, a letra 𝑠 

corresponde à saída e os parâmetros sem subscrito referem-se à função de transferência do 

sistema. Sendo assim, a razão de amplitude (RA) de um sistema é a razão entre a magnitude da 

saída e a magnitude da entrada  (
𝑀𝑠

𝑀𝑒
) e o ângulo de fase 𝜃 é a diferença entre o ângulo de fase 

da saída e o da entrada (𝜙 = 𝜙𝑠 − 𝜙𝑒).  

Para a obtenção analítica destes parâmetros, podem ser utilizadas as seguintes 

expressões: 

 𝜃 = ∠𝐺𝑂𝐿(𝑖𝜔) (2.7) 

 𝑅𝐴 = |𝐺𝑂𝐿(𝑖𝜔)|  (2.8) 

 

 Sendo assim, o ângulo de fase pode ser calculado como o ângulo formado entre o ponto 

que a função de transferência forma com o eixo dos reais quando 𝑠 tende a 𝑖𝜔. Já a razão de 

amplitude é o módulo da função de transferência quando 𝑠 tende a 𝑖𝜔. 

 O desenvolvimento matemático destas equações foge ao escopo deste estudo e por isso 

não será diretamente apresentado. Na metodologia o cálculo desses parâmetros será 

apresentado com mais detalhes. Maiores detalhes podem ser conferidos em Nise (2012).  

2.5.2 DIAGRAMA DE BODE 

 O diagrama de Bode representa graficamente os dois parâmetros característicos da 

resposta em frequência – razão de amplitude e ângulo de fase - em função da frequência. Para 



 
29 

 

 

tornar mais clara a explicação, utiliza-se o exemplo da Figura 2.6, que representa o diagrama 

para uma função de transferência hipotética 𝐺(𝑠) =
5(0,5𝑠 + 1)𝑒−0,5𝑠

(20𝑠 +1)(4𝑠 + 1)
: 

Figura 2.6 – Exemplo de diagrama de Bode 

 

Fonte: Seborg, 2017 

 No eixo horizontal, é representada a frequência em unidades de radianos por tempo. Nos 

eixos verticais, são representados a razão de amplitude (no gráfico superior) e o ângulo de fase 

(no gráfico inferior). O ângulo de fase é expresso em graus e a razão de amplitude, assim como 

a frequência, são representados em escala logarítmica, o que melhora significativamente a 

visualização, haja vista que é possível observar mais claramente a variação da razão de 

amplitude com a frequência Alternativamente, o eixo da razão de amplitude pode ser 

representado como 20 log(𝑅𝐴). Dessa forma, a razão de amplitude é expressa em decibéis. 

2.5.3 DIAGRAMA DE NYQUIST 

 O diagrama de Nyquist é uma alternativa de representação gráfica da resposta em 

frequência de uma função de transferência. Este diagrama faz um mapeamento da função de 

transferência em todo o semiplano esquerdo - área na qual as raízes da equação característica 

são negativas. Dessa forma, o resultado obtido é um diagrama polar onde a frequência varia de 

−∞ até +∞, e cada ponto do diagrama é relativo a uma frequência específica. Cada um desses 

pontos tem como razão de amplitude a distância para a origem e como ângulo de fase o ângulo 

com o eixo das abcissas.  
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 Para melhor compreensão destes conceitos, é válida a exemplificação da Figura 2.7, 

referente à função de transferência 𝐺(𝑠) =
70

(𝑠+1)(𝑠+2)(𝑠+3)
 : 

Figura 2.7 – Exemplo de diagrama de Nyquist 

 

Fonte: Elaboração própria 

 A razão de amplitude em qualquer ponto pode ser encontrada no diagrama de Nyquist 

como a distância entre a origem e o traçado do diagrama para uma determinada frequência. Já 

o ângulo de fase, é o ângulo formado entre a reta descrita anteriormente e o eixo dos reais.  

Nas seções seguintes, será mostrada a vital importância desses dois diagramas no estudo 

da análise de resposta em frequência e, consequentemente, no estudo de sistemas de controle 

automático de processos. 

2.5.4 MARGEM DE GANHO E MARGEM DE FASE 

 Para avaliar quantitativamente a estabilidade de um sistema, são utilizados dois valores 

conhecidos como margem de ganho e margem de fase. Sistemas com margem de ganho e de 

fase elevadas são menos sensíveis a variações nos seus parâmetros. Relacionando esses 

conceitos com o lugar das raízes, pode-se afirmar que, em sistemas com margens de ganho e de 

fase grandes, as raízes da equação característica encontram-se significativamente afastadas do 

eixo imaginário (NISE, 2012). Em contrapartida, sistemas em que as margens de ganho e de 

fase são pequenas são mais sensíveis a alterações em seus parâmetros, ou seja, estão mais 

próximos da instabilidade.  
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 Dada a importância de tais conceitos, faz-se necessária a apresentação de suas definições 

formais, que são tais como seguem: 

• Margem de ganho é a variação, em decibéis, ou a razão de aumento, em termos 

absolutos, que o ganho do sistema em malha aberta suporta antes de atingir a 

instabilidade em malha fechada quando o ângulo de fase é −180° (NISE, 2012); 

• Margem de fase: é a variação (em graus) que o ângulo de fase do sistema em malha 

aberta suporta antes de atingir a instabilidade em malha fechada quando a razão de 

amplitude é unitária (NISE, 2012). 

Para fins de exemplificação, é válido supor um sistema hipotético que possui margem 

de ganho igual a 3, em termos absolutos, e margem de fase de 30°. Esse sistema atingiria a 

instabilidade se seu ganho fosse aumentado em três vezes e/ou seu ângulo de fase fosse 

aumentado em 30º. 

Matematicamente, a margem de ganho pode ser definida como: 

 𝑀𝐺 = (
1

𝑅𝐴
)
𝜔→𝜔𝑐

 (2.9) 

 𝑀𝐺𝑑𝐵 = (−𝑅𝐴𝑑𝐵)𝜔→𝜔𝑐
  (2.10) 

Por sua vez, a margem de fase pode ser definida como: 

 𝑀𝐹 = 𝜃𝜔→𝜔0𝑑𝐵
− (−180°), (2.11) 

onde 𝜔𝑐 é a frequência crítica, isto é, a frequência na qual o ângulo de fase do sistema é −180° 

e 𝜔0𝑑𝐵 é a frequência em que a razão de amplitude do sistema é 0 𝑑𝐵.  

2.5.5 MARGEM DE GANHO E DE FASE NOS DIAGRAMAS DE BODE E NYQUIST 

 Além do método analítico para obtenção das margens de ganho e de fase apresentado 

acima, esses parâmetros podem ser obtidos também a partir dos diagramas de Bode e Nyquist. 

 No diagrama de Bode, quando representado em decibéis, a margem de ganho pode ser 

encontrada calculando-se a diferença entre zero e a razão de amplitude na frequência em que o 

ângulo de fase é −180°. 

 A margem de fase, por sua vez, pode ser encontrada calculando-se a diferença entre o 

ângulo de fase na frequência onde a razão de amplitude é 0 𝑑𝐵 e −180°.  

 Essa representação gráfica é exemplificada na Figura 2.8: 
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Figura 2.8 – Margens de ganho e de fase no diagrama de Bode 

 

Fonte: Adaptado de Nise (2012) 

 No diagrama de Nyquist, por sua vez, a margem de ganho absoluta é o inverso do valor 

da coordenada real do ponto onde o diagrama corta o eixo dos reais, ou seja, do ponto do 

diagrama onde a parte imaginária é 0. A margem de fase, por sua vez, corresponde ao ângulo 

formado entre o eixo dos reais e o segmento de reta que une a origem ao ponto do diagrama 

que tem módulo unitário. 

 Tais conceitos podem ser visualizados no esquema abaixo, da Figura 2.9: 

Figura 2.9 – Margens de ganho e de fase no diagrama de Nyquist 

 

Fonte: Adaptado de Nise (2012) 
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A partir desses valores, é possível determinar a estabilidade de um sistema de controle 

automático de processos, como será explicado na próxima seção deste estudo. 

2.5.6 DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DE UM SISTEMA DE CONTROLE A 

PARTIR DA ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 

2.5.6.1 CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DE BODE 

 É possível determinar a estabilidade de sistemas de controle em malha fechada a partir 

das suas funções de transferência em malha aberta, utilizando-se do diagrama de Bode.  

 O critério de estabilidade de Bode afirma que, para que um sistema de controle seja 

estável, ele deve possuir razão de amplitude menor que a unidade em termos absolutos (ou 

0 𝑑𝐵) na frequência em que o ângulo de fase é −180°, ou seja, a frequência crítica (NISE, 

2012). Em outras palavras, sistemas com margem de ganho maior que 1 em termos absolutos 

(ou 0 𝑑𝐵) são estáveis. Isso acontece, pois afirmar que a margem de ganho de um sistema é 

maior que 1 equivale a afirmar que o ganho ainda pode ser aumentado antes de atingir a 

instabilidade. 

 Nas figuras abaixo, exemplifica-se um sistema estável, um no limite da estabilidade e 

um instável, de acordo com o critério de Bode. Para a função de transferência 𝐺(𝑠) =

100

(𝑠+2)(𝑠+4)(𝑠+5)
, tem-se o diagrama de Bode da Figura 2.10: 

Figura 2.10 – Diagrama de Bode de um sistema estável 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 Como é possível observar, a razão de amplitude é menor que 0, o que garante a 

estabilidade do sistema pelo critério de Bode. Caso o ganho desse sistema seja aumentado para 

400, que corresponde ao limite de estabilidade, tem-se o diagrama da Figura 2.11, 

representativo da função de transferência 𝐺(𝑠) =
400

(𝑠+2)(𝑠+4)(𝑠+5)
 : 

Figura 2.11 – Diagrama de Bode de um sistema no limite da estabilidade 

 
Fonte: Elaboração própria 

Nesse caso, a razão de amplitude é exatamente 0, ou seja, o sistema se encontra no seu 

limite de estabilidade e o seu ganho máximo é 𝐾𝑢 = 400. Por fim, se o ganho do sistema for 

elevado para 800, tem-se o diagrama da Figura 2.12, representativo da função de transferência  

𝐺(𝑠) =
800

(𝑠+2)(𝑠+4)(𝑠+5)
: 

Figura 2.12 – Diagrama de Bode de um sistema instável 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Para esta função de transferência, na qual o ganho é maior que o 𝐾𝑢, a razão de 

amplitude é maior que 0 e o sistema é instável. 

2.5.6.2 CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DE NYQUIST 

 Uma outra forma de determinar a estabilidade de um sistema graficamente é através do 

diagrama de Nyquist.  

 O critério de estabilidade de Nyquist é baseado na equação abaixo: 

 𝑍 = 𝑁 + 𝑃, (2.12) 

onde 𝑍 é o número de polos em malha fechada (raízes da equação característica) no semiplano 

da direita, 𝑃 é o número de polos em malha aberta no semiplano da direita e 𝑁 é o número de 

voltas que o diagrama e Nyquist dá em torno do ponto (-1,0) no sentido horário. 

 Dessa forma, conhecendo-se a função de transferência em malha aberta e 

consequentemente o número de polos positivos em malha aberta (𝑃), e tendo em mãos o 

diagrama de Nyquist e o valor de 𝑁, é possível determinar o número de polos positivos em 

malha fechada (𝑍). Para que o sistema seja estável, o valor de 𝑍 deve ser 0. 

 Exemplifica-se através da mesma função de transferência da seção anterior. Começando 

com ganho 200, tem-se 𝐺(𝑠) =
200

(𝑠+2)(𝑠+4)(𝑠+5)
, representado pelo diagrama da Figura 2.13: 

Figura 2.13 – Diagrama de Nyquist de um sistema estável 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 Primeiramente, pode-se observar, através da própria função de transferência, que não 

existem polos positivos na função de transferência em malha aberta do sistema e, portanto, o 

sistema de 𝑃 é 0. Além disso, pelo diagrama é possível constatar que não há voltas em torno do 

ponto (-1,0), ou seja, 𝑁 = 0. Sendo assim, utilizando-se a equação 2.12 tem-se: 

 𝑍 = 𝑃 +𝑁 = 0 + 0 = 0 (2.13) 

 Pelo critério de Nyquist, esse sistema é estável. No entanto, se o ganho é aumentado 

para 400, tem-se a função de transferência 𝐺(𝑠) =
400

(𝑠+2)(𝑠+4)(𝑠+5)
 e o diagrama da Figura 2.14: 

Figura 2.14 – Diagrama de Nyquist de um sistema no limite da estabilidade 

 
Fonte: Elaboração própria 

Para esse caso, como o denominador da função de transferência permanece o mesmo, 

tem-se ainda 𝑃 = 0. Sendo assim, para que o sistema seja estável (𝑍 = 0), é necessário que 

nenhuma volta seja dada em torno do ponto (-1,0). Entretanto, observando-se o diagrama, é 

possível perceber que este ponto se encontra no limite de uma volta. Dessa forma, qualquer 

aumento no valor do ganho, ainda que mínimo, fará com que o ponto (-1,0) esteja dentro da 

volta, configurando assim a instabilidade do sistema. Conclui-se, assim, que para o presente 

caso o sistema está no limite da estabilidade. 

Por fim, se o ganho é aumentado para 800, tem-se a função 𝐺(𝑠) =
800

(𝑠+2)(𝑠+4)(𝑠+5)
 e o 

diagrama de Nyquist da figura 2.15: 
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Figura 2.15 – Diagrama de Nyquist de um sistema instável 

 
Fonte: Elaboração própria 

Nesse caso, é possível perceber que há uma volta ao redor do ponto (-1,0). Logo o 

critério de Nyquist se configura da seguinte maneira: 

 𝑍 = 𝑃 +𝑁 = 0 + 1 = 1 (2.14) 

 Pode-se concluir, então, que o sistema é instável. 

2.6 LITERATURA SOBRE ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 

 A área de análise de resposta em frequência é extremamente importante para o estudo 

de sistemas automáticos de controle como um todo e, consequentemente, há relevante produção 

científica sobre esse tema. 

 No trabalho de.Ho et al (1996), foram discutidas a performance e a robustez de sistemas 

de controle PID, sintonizadas usando algumas das fórmulas mais conhecidas, para sistemas com 

a razão entre o tempo morto e a constante de tempo entre 0,1 e 1. Dentre as fórmulas estudadas, 

estão a sintonização de Ziegler-Nichols, IAE e ITAE, que serão também matéria de análise no 

presente trabalho. Após o desenvolvimento analítico de expressões matemáticas práticas para 

cálculo computacional das margens de ganho e de fase de sistemas PID, os autores concluem 

que sintonizações que otimizam a resposta ao distúrbio fornecem margens de ganho de 

aproximadamente 1,5 e margens de fase que variam entre 30º e 60º, dependendo da razão entre 

o tempo morto e a constante de tempo. Já processos que otimizam a resposta ao set-point 

fornecem margens de ganho próximas a 2 e margens de fase próximas a 65º. 
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 Em Ho et al (1999), discute-se a importância da especificação precisa das margens de 

ganho e de fase para o design de um sistema de controle PID.  O trabalho estuda a relação entre 

o índice de performance do quadrado do erro (ISE) e as margens de ganho e de fase, além de 

fornecer instruções para especificar esses parâmetros a fim de garantir a máxima performance 

dos sistemas. Em suas conclusões, os autores afirmam que a relação entre a margem de fase e 

a performance dos sistemas não é necessariamente negativa, ou seja, há muitos casos onde 

especificações de margem de fase próximas a 60º, maiores que as habituais que são próximas a 

30º, garantem sistemas com melhores índices de performance e robustez. 

 O tema estudado por Wang et al (2002) é a sintonização avançada para sistemas PID 

instáveis e integrativos que contém especificações de margens de ganho e de fase. Os autores 

fazem todo o desenvolvimento matemático e teórico de um método próprio de sintonização que 

fornece fórmulas simples para obtenção uma função de transferência estável, com margem de 

ganho acima de 3, margem de fase próxima a 60º e parte real próxima a -0,5 em baixas 

frequências. Além disso, são providas simulações computacionais que atestam a boa 

performance e robustez de sistemas sintonizados por este método. 

 Em Yaniv et al (2003), é proposto um método para o design de sistemas de controle 

PID, respeitando uma especificação de margem de ganho e um limite superior de sensibilidade 

em um conjunto finito de plantas. Afirma-se, ainda, que o algoritmo é útil para qualquer 

dimensão das plantas, inclusive atraso e plantas instáveis, contínuas, discretas e dadas por dados 

experimentais. Algumas propriedades do algoritmo ressaltadas pelos autores são: 

independência entre os sensores associados aos termos PI e D; eficiência na resolução das 

equações, devido ao fato destas serem explícitas; possibilidade de ajuste on-line em quase 

tempo real  para modificações de uma planta, levando em conta a incerteza e especificações de 

malha fechada e a facilidade de identificação de um controlador ótimo, de acordo com a 

definição de optimização pertinente. 

 O artigo de Feitoza et al (2012) discute a necessidade da introdução de técnicas de 

algoritmos genéticos no ensino de cursos técnicos, para aperfeiçoamento da didática e ensino 

da sintonização de controladores PID. Para cumprir tal o objetivo, os autores desenvolvem um 

toolbox para obtenção dos parâmetros de um controlador PID no Scilab, software gratuito que 

será também utilizado no presente trabalho. Esse toolbox combina o input da função de 

transferência de um dado sistema com informações do algoritmo genético, como número de 

gerações e probabilidade de mutação, para obter os parâmetros ótimos do controlador PID, de 

maneira a minimizar o índice de desempenho ITAE. 
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  No trabalho de Puri et al (2013) é proposto um método de sintonização utilizando-se 

margem de ganho e margem de fase como parâmetros. O algoritmo de otimização desenvolvido 

se aplica a controladores PI e pode ser considerado híbrido de duas etapas. Na primeira etapa, 

o algoritmo realiza uma pesquisa global no espaço de busca para determinar o primeiro conjunto 

de parâmetros do controlador usando o método de Otimização por Enxame de Partículas. Numa 

segunda etapa, a busca inicial é refinada utilizando-se o método de Hooke-Jeeves. Os resultados 

obtidos pelo método demonstraram grande precisão na obtenção das margens de ganho e de 

fase especificadas. 

 Já em Sayyaf et al (2017) um método que utiliza os dados da própria planta de controle 

para sintonização de compensadores é apresentado. Esse tipo de método se caracteriza 

principalmente por não necessitar do conhecimento analítico da função de transferência da 

planta. O método então se volta para determinar simultaneamente a margem de ganho e a 

margem de fase, através da sintonização de um compensador de avanço-atraso, utilizando-se 

das informações de frequência da própria planta. Sendo assim, o compensador projetado não 

dependerá da ordem ou complexidade da planta em questão. 

 Por fim, Matušů et al (2020) foca seu trabalho na análise das especificações de resposta 

em frequência, ganho de margem e ganho de fase, de um controlador PI quando aplicadas ao 

caso de um reator de mistura continuamente agitado (CSTR). A partir da análise, são definidos 

os intervalos ideias para esses dois parâmetros de modo que estabilidade e performance estejam 

equilibradas e otimizadas. Para todos os casos analisados, a margem de ganho mínima 

encontrada foi de 2 e a margem de fase foi de 30° 
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3 METODOLOGIA 

3.1 PROGRAMAÇÃO NO SCILAB PARA DETERMINAÇÃO DAS MARGENS DE 

GANHO E FASE E ELABORAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE BODE E NYQUIST 

 Nesta seção, será detalhado o procedimento adotado no Scilab para determinação das 

margens de ganho e de fase do sistema de tanque aquecido em diferentes sintonizações, além 

da elaboração dos diagramas de Bode e Nyquist para cada uma delas. Os resultados obtidos por 

meio do método desenvolvido serão posteriormente utilizados para uma análise completa dos 

sistemas. 

 Para melhor entendimento da metodologia empregada, será utilizado um modelo 

simplificado, descrito no exemplo 14.8 (SEBORG, 2017). Esse modelo servirá para ilustrar a 

sequência de etapas desenvolvidas nesse trabalho.  

3.1.1 PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 O primeiro passo para o estudo de um sistema no Scilab é a determinação de seus 

parâmetros básicos e a configuração inicial do ambiente no software. 

 Utilizando-se como base o exemplo do problema 6-18 (SMITH e CORRIPIO, 2008), 

temos a seguinte função de transferência (da malha aberta): 

 𝐺𝑂𝐿 = 𝐺𝑐
−0,18

(7,5𝑠 + 1)(2,5𝑠 + 1)
 ∙

5

1,2s + 1
 (3.1) 

onde 𝐺𝑂𝐿 é a função de transferência da malha aberta e 𝐺𝑐 é a função de transferência do 

controlador. O termo [
−0,18

(7,5𝑠+1)(2,5𝑠+1)
 ∙

5

1,2s+1
] se refere ao produto da função de transferência 

do processo com a função de transferência do atuador + transmissor.  

Para determinar 𝐺𝑐, utilizaremos o método de sintonia de Ziegler-Nichols Malha Fechada 

(SMITH e CORRIPIO) supondo controlador PI: 

 𝐺𝑐 = 𝐾𝑐 (1 +
1

𝜏𝑖𝑠
) (3.2) 

 Com os parâmetros calculados (𝐾𝑐 e 𝜏𝑖), tem-se, por fim: 

 𝐺𝑂𝐿 = −7,23 (1 +
1

7,425𝑠
) (

−0,18

(7,5𝑠 + 1)(2,5𝑠 + 1)
) (

5

1,2s + 1
) (3.3) 
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 Com essa função de transferência, prossegue-se para a definição desse sistema linear no 

Scilab, por meio do comando syslin, como apresentado na Figura 3.1.: 

Figura 3.1 – Configuração do sistema linear no Scilab 

 
Fonte: Elaboração própria 

 Para o primeiro passo adotado no código da Figura 3.1., a declaração de variáveis, basta 

adicionar um símbolo de “%” antes do termo que se deseja utilizar como variável. 

 Para o comando syslin, o primeiro argumento da função é “c”, referente a tempo 

contínuo, enquanto o segundo argumento é a função de transferência em si. 

 Feitas as etapas acima, a função de transferência estará inserida simbolicamente no 

ambiente do Scilab e será possível extrair dela as informações e diagramas necessários para a 

análise do mesmo. 

3.1.2 PLOTAGEM DOS DIAGRAMAS DE BODE E NYQUIST NO SCILAB 

 Configurado o sistema, a plotagem do diagrama de Bode é realizada conforme 

apresentado na Figura 3.2.:  
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Figura 3.2 – Plotagem do diagrama de Bode no Scilab 

 
Fonte: Elaboração própria 

 Como é possível observar, o comando bode do Scilab não requer nenhum argumento 

adicional, além do sistema linear previamente definido. A execução do comando descrito 

fornece o seguinte diagrama, representado pela Figura 3.3, na janela gráfica do software: 

Figura 3.3: Diagrama de Bode plotado no Scilab 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Na Figura 3.3, podemos observar a plotagem do diagrama de Bode para a função de 

transferência da equação 3.3. O diagrama de Bode é composto por dois gráficos, sendo o 

primeiro o da razão de amplitude em função da frequência e o segundo o da fase em função da 

frequência. Para este caso, pode-se observar que em frequências muito baixas a razão de 

amplitude (ou magnitude) para a função de transferência é cerca de 16,27 dB e, nessas 

frequências, ela cai a uma razão de 20 dB por década. Em frequências altas, por outro lado, a 

razão de amplitude mantém o seu padrão descendente, porém a uma taxa de 40 dB por década, 

tendendo a −∞, à medida que a frequência aumenta tendendo a +∞. 

Para o ângulo de fase, representado pelo segundo gráfico, pode-se observar que este 

parâmetro tem valores aproximados de −90° em frequências muito baixas, enquanto em 

frequências muito altas ele assume valores próximos a −270°. 

Para tornar mais clara a visualização do diagrama, basta acessar o item “Propriedades 

dos Eixos”, localizado sob a aba “Editar”. No presente estudo, foram utilizadas as seguintes 

configurações, mostradas nas Figuras 3.4, 3.5 e 3.6.: 

Figura 3.4: Configuração do eixo X para ótima visualização do diagrama de Bode 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 3.5: Configuração do eixo Y para ótima visualização do diagrama de Bode 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 3.6: Configuração da aba Style para ótima visualização do diagrama de Bode 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Procedimento semelhante deve ser seguido para a configuração dos eixos do gráfico da 

magnitude, bastando selecionar o item “Axes(2)” no painel à esquerda da janela. Em seguida, 
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segue-se para a plotagem do diagrama de Nyquist. Para tal, basta fechar a janela gráfica do 

diagrama de Bode e inserir o comando “nyquist” no ambiente do Scilab, conforme mostrado na 

Figura 3.7.: 

Figura 3.7: Plotagem do diagrama de Nyquist no Scilab 

 

Fonte: Elaboração própria 

Similarmente ao comando “bode”, o comando “nyquist” do Scilab não requer nenhum 

argumento adicional, além do sistema linear previamente definido. A execução do comando 

descrito fornece o seguinte diagrama (Figura 3.8) na janela gráfica do software:  
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Figura 3.8: Diagrama de Nyquist plotado no Scilab 

 

Fonte: Elaboração própria 

 A Figura 3.8 mostra o diagrama de Nyquist para a função de transferência representada 

pela equação 3.3. Nela, pode-se observar o resultado do mapeamento da função de transferência 

em questão em todo o semiplano esquerdo do plano 𝑆. Quando esse mapeamento é feito com 

valores de frequência próximos a 0, pelo lado positivo ou pelo lado negativo, o diagrama de 

Nyquist tenderá a −∞ ou +∞ respectivamente. Conforme os valores das frequências mapeadas 

tornam-se maiores em módulo, o diagrama de Nyquist tende a valores menores, aproximando-

se do 0. 

Para tornar a visualização do diagrama mais clara, é seguido procedimento semelhante 

ao da formatação do diagrama de Bode. Como o diagrama de Nyquist possui características que 

podem somente ser observadas em escalas pequenas, é necessário aproximar o diagrama 

próximo à origem. Desse modo, obtém-se o seguinte diagrama para o sistema estudado:  



 
47 

 

 

Figura 3.9: Diagrama de Nyquist ampliado próximo à origem 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Para plotar o diagrama com a aproximação descrita, altera-se os limites dos eixos no 

campo “Data Bounds”, também na janela “Propriedades dos Eixos”, como apresentado na 

Figura 3.10: 
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Figura 3.10: Configuração do eixo X para visão ampliada do diagrama de Nyquist 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 3.11: Configuração do eixo Y para visão ampliada do diagrama de Nyquist 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Cabe ressaltar que a determinação dos data bounds é particular para cada sistema, 

cabendo ao usuário a definição dos limites apropriados para melhor visualização. 
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3.1.3 CÁLCULO DA MARGEM DE GANHO E MARGEM DE FASE NO SCILAB 

 A determinação das margens de ganho e de fase de maneira direta também pode ser feita 

com o uso do Scilab. Para a determinação da margem de ganho, utiliza-se o comando 

“g_margin”, mostrado na Figura 3.12: 

Figura 3.12: Obtenção da margem de ganho através do Scilab 

 

Fonte: Elaboração própria 

 O comando utilizado foi o g_margin, que tem como único parâmetro o sistema linear 

que representa a função de transferência. Os termos entre colchetes à esquerda da igualdade são 

os nomes das variáveis escolhidas pelo usuário para representar os parâmetros obtidos. O 

primeiro termo representa a margem de ganho (em decibéis), por isso foi definida a variável 

MG. O segundo termo representa a frequência crítica (em hertz) e para tal foi definida a variável 

FC. 

 A partir do fator de conversão 1 𝐻𝑧 =  6,2831853 rad/s, determina-se a frequência 

crítica em rad/s. Converte-se também o valor em dB para escala absoluta, de acordo com a 

equação abaixo: 
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 𝑀𝐺𝑎𝑏𝑠 = 10
𝑀𝐺𝑑𝐵
20  (3.4) 

 Para o exemplo abordado nesta seção, tem-se, então, os seguintes valores para a margem 

de ganho e frequência crítica: 

 𝑀𝐺 = 3,0261477 𝑑𝐵 = 1,416796205 (3.6) 

 𝜔𝑐 = 0,0917495 𝐻𝑧 = 0.57647910968 rad/s (3.7) 

 A determinação da margem de fase se dá de maneira análoga, conforme mostrado na 

Figura 3.13.: 

Figura 3.13: Obtenção da margem de fase através do Scilab 

 
Fonte: Elaboração própria 

O comando utilizado foi “p_margin”, que tem como único parâmetro o sistema linear 

que representa a função de transferência. Os termos entre colchetes à esquerda da igualdade são 

os nomes das variáveis escolhidas pelo usuário para representar os parâmetros obtidos. O 

primeiro termo representa a margem de fase (em graus), por isso foi definida a variável 𝑀𝐹. O 

segundo termo representa a frequência em que a razão de magnitude é 0dB (em hertz) e para 

tal foi definida a variável 𝐹0𝑑𝐵. 
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A partir do fator de conversão 1 𝐻𝑧 =  6,2831853 rad/s, determina-se a frequência em 

que a razão de magnitude é 0dB em rad/s. Por fim, obtém-se os seguintes valores: 

 𝑀𝐹 = 9,6779621° (3.8) 

 𝜔0𝑑𝐵 = 0,0765253 Hz = 0,48082264004 rad/s (3.9) 

Para analisar a congruência entre os valores obtidos diretamente pelo Scilab e os valores 

que podem ser extraídos a partir dos diagramas, utiliza-se o comando “show_margins”, 

representado na Figura 3.14.: 

Figura 3.14: Comando para representação gráfica das margens obtidas no diagrama de Bode 

 
Fonte: Elaboração própria 

O comando utilizado foi o “show_margins”, que tem como único parâmetro o sistema 

linear que representa a função de transferência e retorna o seguinte diagrama: 
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Figura 3.15: Representação gráfica das margens obtidas no diagrama de Bode 

 
Fonte: Elaboração própria 

O diagrama foi formatado seguindo as mesmas instruções descritas anteriormente na 

Seção 3.1.2. 

A linha vertical vermelha representa os parâmetros da margem de ganho. O ponto em 

que ela cruza o eixo horizontal das figuras representa a frequência crítica, enquanto que a 

margem de ganho (em decibéis) é representada pela diferença entre os pontos de intersecção 

das linhas vermelha e azul com a curva da magnitude (gráfico superior).  

A linha vertical azul, por sua vez, representa os parâmetros da margem de fase. O ponto 

em que ela cruza a linha do gráfico superior representa a frequência em que a magnitude é 0 

dB, enquanto a diferença entre a linha do gráfico inferior e a interseção entre a linha vermelha 

horizontal e a azul vertical representa a margem de fase em graus. 

3.1.4 CÁLCULO ANALÍTICO DAS MARGENS ATRAVÉS DO SCILAB 

 Como exposto no item 2.5.4 da revisão bibliográfica do presente estudo, é possível a 

obtenção analítica das frequências e margens de interesse, a partir das equações 2.9 e 2.11. 
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 Para o caso utilizado como exemplo neste capítulo, teremos: 

 𝑅𝐴 = −7,23 × 
√(7,425𝜔)2 + 12

√(7,425𝜔)2
× 

√(−0,18)2

√(−18,75𝜔2 + 1)
2
+ (10𝜔)2

× 
√52

√(1,2𝜔)2 + 12
   (3.10) 

 

 

𝜃 = tan−1 (−
0

7,23
) + tan−1 (

7,425𝜔

1
) − tan−1 (

7,425𝜔

0
) + tan−1 (−

0

0,18
)

− tan−1 (
10𝜔

−18,75𝜔2 + 1
) + tan−1 (

0

5
) − tan−1 (

1,2𝜔

1
)  

(3.11) 

 

Para determinar a margem de ganho deve-se encontrar primeiramente a frequência na 

qual o ângulo de fase é igual a −180 °, ou seja, a frequência crítica 𝜔𝑐. 

 

−180 ° = tan−1 (−
0

7,23
) + tan−1 (

7,425𝜔𝑐

1
) − tan−1 (

7,425𝜔𝑐

0
) + tan−1 (−

0

0,18
)

− tan−1 (
10𝜔𝑐

−18,75𝜔𝑐
2 + 1

) + tan−1 (
0

5
) − tan−1 (

1,2𝜔𝑐

1
)  

(3.12) 

 

 Utilizando o ambiente do próprio Scilab, obtém-se: 

 𝜔𝑐 = 0,0917495 Hz = 0.57647910968 rad/s (3.13) 

 Para determinar a margem de fase para o sistema, calcula-se a razão de amplitude na 

frequência crítica e obtém-se a margem de fase calculando o inverso deste valor. Desse modo, 

com 𝜔𝑐 = 0.57647910968 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

𝑅𝐴𝜔𝑐
= −7,23 × 

√(7,425𝜔𝑐)
2 + 12

√(7,425𝜔𝑐)
2

× 
√(−0,18)2

√(−18,75𝜔𝑐
2 + 1)

2
+ (10𝜔𝑐)

2

× 
√52

√(1,2𝜔𝑐)
2 + 12

   

(3.14) 

 

 𝑅𝐴𝜔𝑐
= 0,705817814 (3.15) 

 

Portanto: 

 𝑀𝐺 =
1

𝑅𝐴𝜔𝑐

=
1

0,705817814
= 1,416796205 (3.16) 
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Para a margem de fase, é necessário que se calcule primeiramente a frequência na qual 

a razão de amplitude é igual a 0 dB, ou, igual a 1 em escala absoluta. 

 

1 = −7,23 × 
√(7,425𝜔0𝑑𝐵)

2 + 12

√(7,425𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√(−0,18)2

√(−18,75𝜔0𝑑𝐵
2 + 1)

2
+ (10𝜔0𝑑𝐵)

2

× 
√52

√(1,2𝜔0𝑑𝐵)
2 + 12

   

(3.17) 

 

Para o exemplo adotado têm-se 

 𝜔0𝑑𝐵 = 0,0765253 Hz = 0,48082264004 rad/s (3.18) 

Com a frequência de 0 dB calcula-se o ângulo de fase, e a margem de fase é obtida 

através da diferença entre −180° e o ângulo de fase na frequência de 0 dB. 

 

𝜃0𝑑𝐵 = tan−1 (−
0

7,23
) + tan−1 (

7,425𝜔0𝑑𝐵

1
) − tan−1 (

7,425𝜔0𝑑𝐵

0
)

+ tan−1 (−
0

0,18
) − tan−1 (

10𝜔0𝑑𝐵

−18,75𝜔0𝑑𝐵
2 + 1

)

+ tan−1 (
0

5
) − tan−1 (

1,2𝜔0𝑑𝐵

1
)  

(3.19) 

 𝜃0𝑑𝐵 = −170,322038° (3.20) 

 𝑀𝐹 = 𝜃0𝑑𝐵 − (−180°) = 9,6779621 (3.21) 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE TANQUE AGITADO 

 O sistema que será analisado neste trabalho é o sistema de tanque agitado aquecido 

descrito no exemplo 6-1.1 da referência Corripio et al. (2008), representado na Figura 3.16. O 

tanque não apresenta reação química e o objetivo principal do sistema de controle instalado é 

controlar a temperatura interna do tanque, 𝑇(𝑡). Tal controle é desejado uma vez que se objetiva 

garantir que a mistura completa aconteça sem que os componentes se degradem.  

 O tanque de volume 𝑉 é alimentado por uma corrente de vazão volumétrica 𝑣(𝑡) que se 

encontra na temperatura 𝑇𝑖. A corrente de saída desse tanque possui vazão igual à vazão 

volumétrica de entrada, 𝑣(𝑡), e temperatura igual à temperatura interna do tanque, 𝑇(𝑡). Esse 

tanque é aquecido através de uma serpentina por onde passa uma corrente de vapor, com vazão 

mássica 𝑤(𝑡) com temperatura 𝑇𝑠(𝑡) que se condensa antes de deixar a serpentina. 
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 O controle do sistema se realiza através da mediação da variável controlada, 𝑇(𝑡), 

usando um sensor/transmissor de temperatura TT. Esse instrumento envia o sinal com a 

informação referente à variável medida a um controlador, TC, que compara a temperatura atual 

do tanque com um valor fixo previamente definido (𝑇𝑠𝑒𝑡). Após a comparação e tomada de 

decisão feita pelo controlador, um sinal é enviado a uma válvula de controle que executa a ação 

final de controle. 

 Os diagramas P&ID e de blocos do sistema descrito podem ser visualizados abaixo. 

Figura 3.16: Diagrama P&ID para o sistema do tanque agitado 

 
Fonte: Adaptado de Smith e Corripio. (2008) 

 

Figura 3.17: Diagrama de blocos para o sistema do tanque agitado 

 

Fonte: Adaptado Smith e Corripio. (2008) 
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 A modelagem matemática detalhada do sistema acima descrito pode ser encontrada em 

Lopes (2019), utilizando-se das bases do desenvolvimento do problema encontradas em Smith 

e Corripio (2008). Para este trabalho, é pertinente a apresentação das conclusões matemáticas 

obtidas em ambos os trabalhos previamente citados. Tais conclusões estão descritas abaixo 

como as funções de transferência que regem o sistema de controle. 

 𝐺𝑃(𝑠) =
0,73

0,617 + 5,454𝑠 + 2,583𝑠2
 (3.21) 

 𝐺𝐷(𝑠) =
−1,079𝑠 − 2,06

0,617 + 5,454𝑠 + 2,583𝑠2
 (3.22) 

 𝐺𝑉(𝑠) =
1,652

0,2𝑠 + 1
 (3.23) 

 𝐺𝑇(𝑠) =
1,0

0,75𝑠 + 1
 (3.24) 

 Os parâmetros e constantes utilizados para definir as funções de transferência definidas 

pelas equações 3.21 a 3.24 estão descritos nas Tabelas 3.1 e 3.2 seguintes. 

Tabela 3.1 – Parâmetros do problema do tanque agitado 

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

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

𝑻𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 °𝐅 �̅� = 150 °F 𝑉 = 120 ft3 

�̅�𝒗 = �̅�𝒑 = 𝟎, 𝟖 𝐁𝐓𝐔/(𝐥𝐛.°𝐅) 𝑇𝑠 = 230 °F �̅� = 42,2 lb/min 

Fonte: Lopes (2019) 

Tabela 3.2 – Constantes do problema do tanque agitado 

𝐾𝐹 = −2,06 °F/(ft/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: L opes (2019) 
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4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 Neste capítulo, serão mostrados os resultados obtidos para a margem de ganho e margem 

de fase do sistema do tanque agitado previamente modelado (LOPES, 2019). Além disso, serão 

expostos os cálculos envolvidos no processo e os diagramas de Bode e Nyquist do sistema para 

diversas sintonizações, que serão utilizados para fomentar uma análise mais completa e 

detalhada de estabilidade do sistema estudado conforme metodologia e diretrizes apresentadas 

em Smith e Corripio (2008) 

4.1 RESULTADOS DO SISTEMA DO TANQUE AGITADO 

4.1.1 SINTONIA DE ZIEGLER-NICHOLS EM MALHA ABERTA 

 Como visto no item 3.2, a modelagem do sistema do tanque aquecido nos fornece a 

seguinte função de transferência: 

 𝐺𝑂𝐿(𝑠) = 𝐾𝑐 (1 +
1

𝜏𝑖𝑠
+ 𝜏𝑑𝑠) (

1,652

1 + 0,2𝑠
) (

0.73

0.617 + 5.454𝑠 + 2.583𝑠2
) (

1

1 + 0,75𝑠
) (4.1) 

 A sintonização pelo método de Ziegler-Nichols em malha aberta, realizada por Lopes 

(2019), retorna os seguintes valores para o ganho, constante de tempo derivativo e constante de 

tempo integral do sistema: 

Tabela 4.1 – Parâmetros do controlador PID para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols 

em malha aberta 

𝐾𝐶 = 3,407 

𝜏𝑖 = 2,988 

𝜏𝑑 = 0,747 

Fonte: Lopes (2019) 

Com a substituição dos valores da Tabela 4.1 na equação 4.1, obtém-se a seguinte função de 

transferência, na qual nos basearemos para os cálculos deste tópico: 

 

 

𝐺𝑂𝐿(𝑠)

=  3,407 (
2,988𝑠 + 1 + 2,232𝑠2

2,988𝑠
) (

1,652

1 + 0,2𝑠
) (

0.73

0.617 + 5.454𝑠 + 2.583𝑠2
) (

1

1 + 0,75𝑠
) 

(4.2) 

A partir desta equação, calcula-se a margem de ganho e margem de fase, além de 

possibilitar que sejam plotados os diagramas de Bode e Nyquist, como será exposto nas seções 

subsequentes. 
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4.1.1.1 MARGEM DE GANHO 

 Por meio das equações (2.7), determina-se a frequência crítica do sistema: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

3,407
) + tan−1 (

2,988𝜔𝑐

1 − 2,232𝜔𝑐
2
) − tan−1 (

2,988𝜔𝑐

0
) + tan−1 (

0

1,652
)

− tan−1 (
0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔𝑐

0,617 − 2,583𝜔𝑐
2
)  + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) = −180º 

(4.3) 

 𝜔𝑐 = 3,2260085
rad

seg
= 0,5134352 Hz (4.4) 

 A partir desse valor, calcula-se a margem de ganho do sistema através da equação 2.9: 

 

 

𝑅𝐴𝜔𝑐
= 3,407 × 

√(1 − 2,232𝜔𝑐
2)2 + (2,988𝜔𝑐)

2

√(2,988𝜔𝑐)
2

× 
√1,6522

√12 + (0,2𝜔𝑐)
2

× 
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔𝑐
2)2 + (5,454𝜔𝑐)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔𝑐)
2
 

(4.5) 

 
 

𝑅𝐴𝜔𝑐
= 0,1048509 

(4.6) 

 

 

𝑀𝐺 =
1

0,1048509
= 9,5373350 

(4.7) 

4.1.1.2 MARGEM DE FASE 

 Para o cálculo da margem de fase, serão utilizadas as equações da Seção 2.5.4. 

Primeiramente, determina-se a frequência na qual a razão de amplitude é 0 dB:  

 

 

3,407 × 
√(1 − 2,232𝜔0𝑑𝐵

2 )2 + (2,988𝜔0𝑑𝐵)
2

√(2,988𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√1,6522

√12 + (0,2𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 )2 + (5,454𝜔0𝑑𝐵)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔0𝑑𝐵)
2
= 1 

(4.8) 

 

 𝜔0𝑑𝐵 = 0,6621924
rad

seg
= 0,10553912 Hz  (4.9) 

 Em posse desse valor, calcula-se a margem de fase segundo a equação 2.11: 
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𝜃 = tan−1 (
0

3,407
) + tan−1 (

2,988𝜔0𝑑𝐵

1 − 2,232𝜔0𝑑𝐵
2 ) − tan−1(2,988𝜔0𝑑𝐵)

+ tan−1 (
0

1,652
) − tan−1 (

0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔0𝑑𝐵

0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 ) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
)           (4.10) 

(4.10) 

Fazendo a substituição, obtém-se: 

 𝜃 = −132,696648° (4.11) 

 𝑀𝐹 = −132,696648°(−180°) = 47,303352° (4.12) 

4.1.1.3 DIAGRAMA DE BODE 

Utilizando o Scilab, obtém-se o seguinte diagrama de Bode: 

Figura 4.1 Diagrama de Bode para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols em malha aberta 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Como é possível observar, os valores analiticamente obtidos nos itens 4.1.1.1 e 4.1.1.2 

são os mesmos obtidos através do diagrama. Tal congruência solidifica o grau de confiança nos 

resultados e destaca as múltiplas vias para a obtenção da margem de ganho e fase. 

4.1.1.4 DIAGRAMA DE NYQUIST 

Também através do Scilab é possível plotar o diagrama de Nyquist do sistema estudado: 

 

Figura 4.2 Diagrama de Nyquist para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols em malha 

aberta 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Para tornar mais clara e efetiva a análise do diagrama, altera-se a escala a fim de observar 

o ponto no qual a curva intercepta o eixo dos números reais, como segue: 
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Figura 4.3 Diagrama de Nyquist ampliado para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols em 

malha aberta 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na seção 5.1.1.3 o diagrama de Nyquist será utilizado para uma análise complementar 

da estabilidade do sistema. 

4.1.2 SINTONIA DE ZIEGLER-NICHOLS EM MALHA FECHADA 

 A partir da sintonização de Ziegler-Nichols em malha fechada obtém-se os seguintes 

valores: 

Tabela 4.2 – Parâmetros do controlador PID para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols 

em malha fechada 

𝐾𝐶 = 6,24 

𝜏𝑖 = 2,312 

𝜏𝑑 = 0,578 

Fonte: Lopes (2019) 

 Substitui-se os valores da Tabela 4.2 na equação 4.1, resultando na seguinte função de 

transferência: 
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𝐺𝑂𝐿(𝑠)

=  6,24 (
2,312𝑠 + 1 + 1,336𝑠2

2,312𝑠
) (

1,652

1 + 0,2𝑠
) (

0.73

0.617 + 5.454𝑠 + 2.583𝑠2
) (

1

1 + 0,75𝑠
) 

(4.13) 

 

Os cálculos para a determinação das margens de ganho e de fase e a plotagem dos 

diagramas de Bode e Nyquist são realizados de acordo com o procedimento da Seção 4.1.1.

  

4.1.2.1 MARGEM DE GANHO 

 Por meio da equação 2.8, determina-se a frequência crítica do sistema: 

 

 

𝜃 = tan−1 (
0

6,24
) + tan−1 (

2,312𝜔𝑐

1 − 1,336𝜔𝑐
2
) − tan−1 (

2,312𝜔𝑐

0
) + tan−1 (

0

1,652
)

− tan−1 (
0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔𝑐

0,617 − 2,583𝜔𝑐
2
) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) = −180°  

(4.14) 

 

 
𝜔𝑐 = 2,7838325

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 0,4430607 𝐻𝑧 (4.15) 

 A partir desse valor, calcula-se a margem de ganho do sistema através da equação 2.9: 

 

 

𝑅𝐴𝜔𝑐
= 6,24 ×

√(1 − 1,336𝜔𝑐
2)2 + (2,312𝜔𝑐)

2

√(2,312𝜔𝑐)
2

 ×
√1,6522

√12 + (0,2𝜔𝑐)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔𝑐
2)2 + (5,454𝜔𝑐)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔𝑐)
2
  

(4.16) 

 

 
𝑅𝐴𝜔𝑐

= 0,2033733  (4.17) 

 𝑀𝐺 =
1

0,2033733
= 4,9170663  (4.18) 

4.1.1.2 MARGEM DE FASE 

 Determinando a frequência na qual a razão de amplitude é 0 dB: 
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6,24 ×
√(1 − 1,336𝜔0𝑑𝐵

2 )2 + (2,312𝜔0𝑑𝐵)
2

√(2,312𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√1,6522

√12 + (0,2𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 )2 + (5,454𝜔0𝑑𝐵)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔0𝑑𝐵)
2
= 1 

(4.19) 

 

 𝜔0𝑑𝐵 = 1,0199909
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 0,1623366 𝐻𝑧 (4.20) 

 

 Em posse desse valor, calcula-se a margem de fase segundo a equação 2.11: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

6,24
) + tan−1 (

2,312𝜔0𝑑𝐵

1 − 1,336𝜔0𝑑𝐵
2 ) − tan−1 (

2,312𝜔0𝑑𝐵

0
) + tan−1 (

0

1,652
)

− tan−1 (
0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔0𝑑𝐵

0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 ) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) 

(4.21) 

 

Fazendo a substituição, obtém-se: 

 𝜃 =  −149,969398° (4.22) 

 𝑀𝐹 = −149,969398° − (−180°) = 30,030602° (4.23) 

4.1.2.3 DIAGRAMA DE BODE 

Utilizando o Scilab, obtém-se o seguinte diagrama de Bode: 
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Figura 4.4 Diagrama de Bode para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols em malha 

fechada 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Novamente, os valores analíticos e gráficos coincidem, o que configura um grande 

indicativo da solidez dos resultados. 

4.1.2.4 DIAGRAMA DE NYQUIST 

Também através do Scilab é possível plotar o diagrama de Nyquist do sistema estudado: 
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Figura 4.5 Diagrama de Nyquist para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols em malha 

fechada 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Utiliza-se a aproximação da escala, analogamente ao item 4.1.1.4, obtendo-se o seguinte 

diagrama: 

Figura 4.6 Diagrama de Nyquist ampliado para o tanque agitado segundo a sintonização de Ziegler-Nichols em 

malha fechada 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.3 SINTONIA DE TYREUS-LUYBEN 

 Utilizando o método de sintonização de Tyreus-Luyben, as constantes assumiram os 

seguintes valores: 

Tabela 4.3 – Parâmetros do controlador PID para o tanque agitado segundo a sintonização de Tyreus-Luyben 

𝐾𝐶 = 4,68 

𝜏𝑖 = 10,14 

𝜏𝑑 = 0,73 

Fonte: Lopes (2019) 

 Substituem-se os valores da Tabela 4.3 na equação 4.1, resultando na seguinte função 

de transferência: 

 

 

𝐺𝑂𝐿(𝑠)

=  4,68 (
10,14𝑠 + 1 + 7,4022𝑠2

10,14𝑠
) (

1,652

1 + 0,2𝑠
) (

0.73

0.617 + 5.454𝑠 + 2.583𝑠2
) (

1

1 + 0,75𝑠
) 

(4.24) 

Seguiremos os cálculos de maneira análoga à seção 4.1.1 para a determinação das 

margens de ganho e fase e a plotagem dos diagramas de Bode e Nyquist.  

 

4.1.3.1 MARGEM DE GANHO 

 Através da equação 2.8, determina-se a frequência crítica do sistema: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

4,68
) + tan−1 (

10,14𝜔𝑐

1 − 7,4022𝜔𝑐
2
) − tan−1 (

10,14𝜔𝑐

0
) + tan−1 (

0

1,652
)

− tan−1 (
0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔𝑐

0,617 − 2,583𝜔𝑐
2
) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) = −180° 

(4.25) 

 

 𝜔𝑐 = 3,2361502
rad

seg
= 0,5150493 Hz (4.26) 

 A partir desse valor, calcula-se a margem de ganho do sistema através da equação 2.9: 

 

 

𝑅𝐴𝜔𝑐
= 4,68 × 

√(1 − 7,4022𝜔𝑐
2)2 + (10,14𝜔𝑐)

2

√(10,14𝜔𝑐)
2

 ×
√1,6522

√12 + (0,2𝜔𝑐)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔𝑐
2)2 + (5,454𝜔𝑐)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔𝑐)
2
  

(4.27) 
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 𝑅𝐴𝜔𝑐
= 0,1440838 (4.28) 

 
𝑀𝐺 =

1

0,1440838
= 6,9404055 

(4.29) 

4.1.3.2 MARGEM DE FASE 

 Determinando a frequência na qual a razão de amplitude é 0 dB: 

 

4,68 × 
√(1 − 7,4022𝜔0𝑑𝐵

2 )2 + (10,14𝜔0𝑑𝐵)
2

√(10,14𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√1,6522

√12 + (0,2𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 )2 + (5,454𝜔0𝑑𝐵)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔0𝑑𝐵)
2
= 1 

(4.30) 

 
𝜔0𝑑𝐵 = 0,9183391

rad

seg
= 0,1461582 Hz 

(4.31) 

 

 Em posse desse valor, calcula-se a margem de fase segundo a equação 2.11: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

4,68
) + tan−1 (

10,14𝜔0𝑑𝐵

1 − 7,4022𝜔0𝑑𝐵
2 ) − tan−1 (

10,14𝜔0𝑑𝐵

0
)

+ tan−1 (
0

1,652
) − tan−1 (

0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔0𝑑𝐵

0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 ) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
)  

(4.32) 

Fazendo a substituição, obtém-se: 

 𝜃 =  −122,899335° (4.33) 

 𝑀𝐹 = −122,899335° − (−180°) = 57,100665° (4.34) 

4.1.3.3 DIAGRAMA DE BODE 

Utilizando o Scilab, obtém-se o seguinte diagrama de Bode: 
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Figura 4.7 Diagrama de Bode para o tanque agitado segundo a sintonização de Tyreus-Luyben 

 
Fonte: Elaboração própria 

Pode-se observar, mais uma vez, a congruência entre os resultados alcançados através 

dos diferentes métodos. 

4.1.3.4 DIAGRAMA DE NYQUIST 

Também através do Scilab é possível plotar o diagrama de Nyquist do sistema estudado: 
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Figura 4.8 Diagrama de Nyquist para o tanque agitado segundo a sintonização de Tyreus-Luyben 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

Analogamente às seções anteriores: 

Figura 4.9 Diagrama de Nyquist ampliado para o tanque agitado segundo a sintonização de Tyreus-Luyben 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.4 SINTONIA DE ERRO MÍNIMO INTEGRAL: IAE 

 Outro método utilizado em Lopes (2019) foi o do erro mínimo integral. Para a primeira 

variação desse método, o IAE (Integral Absoluta do Erro) para variação de set-point, tem-se os 

seguintes parâmetros sintonizados: 

Tabela 4.4 – Parâmetros do controlador PID para o tanque agitado segundo a sintonização IAE 

𝐾𝐶 = 2,467 

𝜏𝑖 = 11,446 

𝜏𝑑 = 0,602 

Fonte: Lopes, 2019 

A partir desses valores, monta-se a seguinte função de transferência para malha aberta: 

 

𝐺𝑂𝐿(𝑠)

=  2,467 (
11,446𝑠 + 1 + 6,8905𝑠2

11,446𝑠
) (

1,652

1 + 0,2𝑠
) (

0.73

0.617 + 5.454𝑠 + 2.583𝑠2
) (

1

1 + 0,75𝑠
) 

(4.35) 

 

 

4.1.4.1 MARGEM DE GANHO 

 Através da equação 2.8, determina-se a frequência crítica do sistema: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

2,467
) + tan−1 (

11,446𝜔𝑐

1 − 6,8905𝜔𝑐
2
) − tan−1 (

11,446𝜔𝑐

0
) + tan−1 (

0

1,652
)

− tan−1 (
0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔𝑐

0,617 − 2,583𝜔𝑐
2
) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) = −180° 

(4.36) 

 

 𝜔𝑐 = 2,9673392
rad

seg
= 0,4722667 Hz (4.37) 

 

 A partir desse valor, calcula-se a margem de ganho do sistema através da equação 2.9: 
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𝑅𝐴𝜔𝑐
= 2,467 × 

√(1 − 6,8905𝜔𝑐
2)2 + (11,446𝜔𝑐)

2

√(11,446𝜔𝑐)
2

× 
√1,6522

√12 + (0,2𝜔𝑐)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔𝑐
2)2 + (5,454𝜔𝑐)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔𝑐)
2
 

(4.38) 

 

 𝑅𝐴𝜔𝑐
= 0,0772264 (4.39) 

 𝑀𝐺 =
1

0,0772264
= 12,948941 (4.40) 

 

4.1.4.2 MARGEM DE FASE 

 Determinando a frequência na qual a razão de amplitude é 0 dB: 

 

 

2,467 ×
√(1 − 6,8905𝜔0𝑑𝐵

2 )2 + (11,446𝜔0𝑑𝐵)
2

√(11,446𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√1,6522

√12 + (0,2𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 )2 + (5,454𝜔0𝑑𝐵)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔0𝑑𝐵)
2
= 1 

(4.41) 

 

 𝜔0𝑑𝐵 = 0,5112842
rad

seg
= 0,0813734 Hz (4.42) 

 

 Em posse desse valor, calcula-se a margem de fase segundo a equação 2.11: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

2,467
) + tan−1 (

11,446𝜔0𝑑𝐵

1 − 6,8905𝜔0𝑑𝐵
2 ) − tan−1 (

11,446𝜔0𝑑𝐵

0
)

+ tan−1 (
0

1,652
) − tan−1 (

0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔0𝑑𝐵

0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 ) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) 

(4.43) 

 

Fazendo a substituição, obtém-se: 

 𝜃 =  −110,23194 (4.44) 

 𝑀𝐹 = −110,23194 − (−180º) = 69,768059  (4.45) 
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4.1.4.3 DIAGRAMA DE BODE 

Utilizando o Scilab, obtém-se o seguinte diagrama de Bode, representado na Figura 

4.10: 

Figura 4.10 Diagrama de Bode para o tanque agitado segundo a sintonização IAE 

 
Fonte: Elaboração própria 

Pode-se observar, mais uma vez, a congruência entre os resultados alcançados através 

dos diferentes métodos. 

4.1.4.4 DIAGRAMA DE NYQUIST 

Também através do Scilab é possível plotar o diagrama de Nyquist do sistema estudado 

na sintonização IAE: 
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Figura 4.11 Diagrama de Nyquist para o tanque agitado segundo a sintonização de IAE 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analogamente às seções anteriores: 

Figura 4.12 Diagrama de Nyquist ampliado para o tanque agitado segundo a sintonização de IAE 

 

Fonte: Elaboração própria  
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4.1.5 SINTONIA DE ERRO MÍNIMO INTEGRAL: ITAE 

 Também como método do erro mínimo integral, temos a variante ITAE (Integral 

Mínima do Erro vezes Tempo) 

Tabela 4.5 – Parâmetros do controlador PID para o tanque agitado segundo a sintonização ITAE 

𝐾𝐶 = 2,140 

𝜏𝑖 = 9,965 

𝜏𝑑 = 0,519 

Fonte: Lopes (2019) 

A partir desses valores, monta-se a seguinte função de transferência para malha aberta: 

 

 

𝐺𝑂𝐿(𝑠)

=  2,140 (
9,965𝑠 + 1 + 5,1718𝑠2

9,965𝑠
) (

1,652

1 + 0,2𝑠
) (

0.73

0.617 + 5.454𝑠 + 2.583𝑠2
) (

1

1 + 0,75𝑠
) 

(4.46) 

 

4.1.5.1 MARGEM DE GANHO 

 Através da equação 2.8, determina-se a frequência crítica do sistema: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

2,140
) + tan−1 (

9,965𝜔𝑐

1 − 5,1718𝜔𝑐
2
) − tan−1 (

9,965𝜔𝑐

0
) + tan−1 (

0

1,652
)

− tan−1 (
0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔𝑐

0,617 − 2,583𝜔𝑐
2
) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) = −180°  

(4.47) 

 

 𝜔𝑐 = 2,7355192
rad

seg
= 0,4353714 Hz (4.48) 

 

 A partir desse valor, calcula-se a margem de ganho do sistema através da equação 2.9: 

 

 

𝑅𝐴𝜔𝑐
= 2,140 ×

√(1 − 5,1718𝜔𝑐
2)2 + (9,965𝜔𝑐)

2

√(9,965𝜔𝑐)
2

 ×  
√1,6522

√12 + (0,2𝜔𝑐)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔𝑐
2)2 + (5,454𝜔𝑐)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔𝑐)
2
  

(4.49) 
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 𝑅𝐴𝜔𝑐
= 0,0707433 (4.50) 

 
𝑀𝐺 =

1

0,0707433
= 14,135623 

(4.51) 

 

4.1.5.2 MARGEM DE FASE 

 Determinando a frequência na qual a razão de amplitude é 0 dB: 

 

 

2,140 × 
√(1 − 5,1718𝜔0𝑑𝐵

2 )2 + (9,965𝜔0𝑑𝐵)
2

√(9,965𝜔0𝑑𝐵)
2

× 
√1,6522

√12 + (0,2𝜔0𝑑𝐵)
2

×
√0,732

√(0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 )2 + (5,454𝜔0𝑑𝐵)

2
×

√12

√12 + (0,75𝜔0𝑑𝐵)
2
= 1 

(4.52) 

 𝜔0𝑑𝐵 = 0,4465328
rad

seg
= 0,0710679 Hz (4.53) 

 

 Em posse desse valor, calcula-se a margem de fase segundo a equação 2.11: 

 

𝜃 = tan−1 (
0

2,140
) + tan−1 (

9,965𝜔0𝑑𝐵

1 − 5,1718𝜔0𝑑𝐵
2 ) − tan−1 (

9,965𝜔0𝑑𝐵

0
)

+ tan−1 (
0

1,652
) − tan−1 (

0,2

1
)

+ tan−1 (
0

0,73
) − tan−1 (

5,454𝜔0𝑑𝐵

0,617 − 2,583𝜔0𝑑𝐵
2 ) + tan−1 (

0

73
) 

− tan−1 (
0,75

1
) 

(4.54) 

 

Fazendo a substituição, obtém-se: 

 𝜃 =  −110,81952° (4.55) 

 𝑀𝐹 = −110,81952° − (−180°) = 69,180481° (4.56) 

 

4.1.5.3 DIAGRAMA DE BODE 

Utilizando o Scilab, obtém-se o seguinte diagrama de Bode: 
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Figura 4.13 Diagrama de Bode para o tanque agitado segundo a sintonização ITAE 

 

Fonte: Elaboração própria 

Pode-se observar, mais uma vez, a congruência entre os resultados alcançados através dos 

diferentes métodos. 

4.1.4.4 DIAGRAMA DE NYQUIST 

Também através do Scilab é possível plotar o diagrama de Nyquist do sistema estudado 

na sintonização IAE: 
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Figura 4.14 Diagrama de Nyquist para o tanque agitado segundo a sintonização de ITAE 

 

Fonte: Elaboração própria 

Repete-se o procedimento, obtendo-se a figura seguinte: 

Figura 4.15 Diagrama de Nyquist ampliado para o tanque agitado segundo a sintonização de ITAE 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DO TANQUE AGITADO 

5.1.1 ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

 Podemos discutir a estabilidade do sistema do tanque agitado nas diferentes sintonias 

estudadas a partir dos três métodos de análise discutidos no capítulo anterior: o cálculo analítico 

da margem de ganho e de fase, o diagrama de Bode e o diagrama de Nyquist. 

5.1.1.1 CÁLCULO ANALÍTICO DAS MARGENS DE GANHO E DE FASE 

 Pelo método do cálculo analítico, sabe-se que a estabilidade do sistema em dada sintonia 

é garantida se a margem de fase calculada for positiva e a margem de ganho linear for maior 

que 1 (NISE, 2012). Ou seja, o sistema deve assegurar verdadeiras as seguintes hipóteses: 

 𝑀.𝐹.> 0 (5.1) 

 𝑀. 𝐺.  > 1 = 0𝑑𝐵 (5.2) 

Como é facilmente observável na Tabela (5.1), tais hipóteses se provam verdadeiras em 

todas as sintonias estudadas, o que garante a estabilidade do sistema em todas elas. 

Tabela 5.1: Valores de M.G. e M.F. obtidos nas diferentes sintonizações 

Método de Sintonia Kc τi τd M.G. M.F. [graus] 

Ziegler-Nichols Malha Aberta 3,407 2,988 0,747 9,537 47,303 

Ziegler-Nichols Malha Fechada 6,24 2,312 0,578 4,917 30,031 

Tyreus-Luyben 4,68 10,14 0,73 6,940 57,101 

IAE 2,467 11,446 0,602 12,949 69,768 

ITAE 2,14 9,965 0,519 14,136 69,180 

Fonte: Lopes (2019) 

5.1.1.2 DIAGRAMA DE BODE  

 Como detalhado no item 2.5.6.1, a estabilidade do sistema pode ser discutida através do 

diagrama de Bode a partir da análise da magnitude na frequência crítica. Nesse contexto, prova-

se verdadeiro o critério de estabilidade se a magnitude na frequência crítica for menor que 0 

dB, já que tal observação garante a inexistência de polos positivos na função de transferência 

do sistema em malha fechada. Em termos matemáticos: 
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 𝑅𝐴𝜔𝑐 < 0 𝑑𝐵 (5.3) 

 

 Analisando cada um dos diagramas de Bode das sintonias estudadas, observa-se que em 

todos eles o critério de estabilidade é atendido. A fim de trazer claridade ao método descrito 

acima, utiliza-se como exemplo o diagrama de Bode na sintonia de Ziegler-Nichols em malha 

aberta (Figura 5.1): 

Figura 5.1: Demonstração da frequência crítica no diagrama de Bode 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Como 𝑅𝐴𝜔𝑐 = −19,62 𝑑𝐵 < 0 𝑑𝐵, o sistema é estável.  

 Tal procedimento pode ser facilmente repetido para os demais diagramas, obtendo-se 

resultados similares e provando, mais uma vez, a estabilidade dos sistemas propostos. 

5.1.1.3 DIAGRAMA DE NYQUIST 

 A análise de estabilidade no diagrama de Nyquist se dá através da equação 5.4: 

 𝑍 = 𝑁 + 𝑃 (5.4) 
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Como explicado no item (2.5.6.2), o valor de Z, que corresponde ao número de zeros 

positivos de 1 + 𝐺𝑂𝐿, deve ser igual a 0 a fim de garantir que o sistema atenda ao critério de 

estabilidade. Analisa-se, então, a função de transferência em malha aberta 𝐺𝑂𝐿, da equação 4.1, 

a fim de determinar-se o valor de P. 

 Observa-se que não há polos positivos, visto que os denominadores só assumem o valor 

0 para valores negativos de 𝑠. Dessa forma, 𝑃 = 0 para todos os sistemas. 

 Portanto, para que os sistemas estudados atendam o critério de estabilidade, é necessário 

que o valor de N, que representa o número de voltas que o diagrama de Nyquist dá ao redor do 

ponto (-1,0), seja também nulo. 

 Utilizando-se mais uma vez a sintonização de Ziegler-Nichols em malha aberta como 

exemplo, observamos que o diagrama só apresenta um loop (Figura 5.2): 

Figura 5.2: Demonstração da estabilidade do sistema sintonizado pelo método de Ziegler Nichols Malha Aberta 

através do diagrama de Nyquist 

 

Fonte: Elaboração própria 

 E, usando a ampliação de escala, nota-se que esse loop não engloba o ponto (-1,0): 
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Figura 5.3: Demonstração da estabilidade do sistema sintonizado pelo método de Ziegler Nichols Malha Aberta 

através do diagrama de Nyquist ampliado 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Pode-se concluir, então, que para esse sistema  𝑃 = 𝑁 = 𝑍 = 0. Realizando 

procedimento análogo para as demais sintonizações, é fácil observar que o critério de 

estabilidade é atendido em todas elas, confirmando o resultado obtido de três maneiras distintas 

e garantindo a eficácia dos métodos. 

 A fim de demonstrar a correlação entre o ganho e a estabilidade do sistema, pode-se 

realizar algumas manipulações no valor de 𝐾𝑐 e estudar o comportamento do diagrama de 

Nyquist nas condições estipuladas. Utilizando-se como exemplo a sintonia de Ziegler-Nichols 

em malha aberta, determina-se o ganho máximo, no limite de estabilidade: 

 𝐾𝐶𝑈 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑀. 𝐺.= 3,407 ∙ 9,537 = 32,49 (5.5) 

 

 Usando 𝐾𝑐 = 32,49 no sistema, obtém-se, por meio do Scilab, o seguinte diagrama de 

Nyquist da Figura 5.4: 
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Figura 5.4: Diagrama de Nyquist do sistema no limite da estabilidade  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 Aproximando a escala ao redor do ponto (-1,0), tem-se: 

Figura 5.5: Diagrama de Nyquist ampliado do sistema no limite da estabilidade  

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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 Como é possível observar, o fechamento do loop se dá muito próximo do ponto (-1,0). 

Teoricamente, tal fechamento deveria se dar precisamente no ponto supracitado. A pequena 

diferença se justifica nas aproximações utilizadas e na incerteza do método iterativo do 

software. 

 Além disso, é pertinente analisar também o caso no qual o 𝐾𝑐 = 1,5 ∙ 𝐾𝐶𝑈 = 48,74, que 

retorna o seguinte diagrama de Nyquist observado ao redor do ponto (-1,0): 

Figura 5.6: Diagrama de Nyquist ampliado do sistema com ganho acima do ganho máximo  

 
Fonte: Elaboração própria 

 Para este caso, o fechamento do loop se dá próximo ao ponto (-1.5, 0), o que é adequado 

à literatura, como explicado no item 2.5.6.2. Dessa forma, o ponto (-1,0) encontra-se dentro do 

loop. Revisando o critério de estabilidade sob essas condições, obtém-se: 

 𝑍 = 𝑁 + 𝑃 =  1 + 0 = 1 (5.6) 

 Como 𝑍 ≠ 0, pode-se afirmar que o sistema é instável sob essas condições, como 

esperado. Tal observação reforça toda a discussão de estabilidade feita até aqui, sob a ótica dos 

diferentes métodos. 
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5.1.2 ANÁLISE DA MARGEM DE GANHO E DE FASE 

 Além da discussão da estabilidade dos sistemas, uma pertinente análise complementar 

é a da responsividade e robustez dos mesmos via margem de ganho e margem de fase. Para 

isso, compara-se os valores obtidos com as faixas ditas ideais na literatura. 

 Em Seborg (2017), afirma-se que um valor viável para a margem de ganho situa-se na 

faixa absoluta de 1,7 a 4,0, enquanto a margem de fase deve estar compreendida entre 30º e 45º. 

Em Smith e Corripio (2008), todavia, especifica-se que a margem de ganho absoluta deve ser 

superior a 2 e que a margem de fase deve ser superior a 45º. Em Basso (2008) é proposta uma 

metodologia de determinação da margem de fase ótima para um sistema. Para o sistema do 

trabalho em questão, a margem de fase ótima encontrada é de 76°, o que leva o autor a 

questionar as faixas normalmente encontradas na literatura que, segundo ele, são definidas sem 

uma explicação plausível. 

 A tentativa dos autores supracitados de estabelecer uma faixa ótima para os parâmetros 

estudados se dá pelas possíveis consequências negativas em sistemas com M.G. e M.F. 

demasiadamente pequenos ou grandes. Margens de ganho pequenas, apesar de aumentarem a 

velocidade de resposta do sistema, aproximam-no da instabilidade. Isso faz com que alterações 

na dinâmica do sistema e/ou não-linearidades no processo, ao longo do tempo, possam sujeitá-

lo a se tornar instável, sendo, portanto, uma abordagem pouco segura. Em contrapartida, valores 

exageradamente altos de M.G. tornam o sistema lento e pouco responsivo. 

 A M.F., por sua vez, requer uma análise mais detalhada. Esse parâmetro é fortemente 

relacionado com a resposta transitória, mais precisamente, com o overshoot. Valores baixos de 

M.F. geram respostas com grande overshoot, isto é, muito oscilatórias, e com baixos tempos de 

subida, enquanto M.F. extremamente altas geram respostas com baixo overshoot e altos tempos 

de subida. Nesse contexto, a velocidade do sistema é diretamente afetada pela variação desses 

dois parâmetros, atingindo o ponto ótimo em valores intermediários de margem de fase, nos 

quais o overshoot e o tempo de subida não são demasiadamente altos, garantindo assim o 

equilíbrio e tornando a resposta mais rápida.   

 Para sistemas de segunda ordem, a relação entre margem de fase, overshoot e tempo de 

subida está descrita nas figuras que seguem: 
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Figura 5.7 – Overshoot versus margem de fase 

Fonte: Adaptado de Dorf (ANO) a partir de Planet Analog, (2019) 

 A partir do gráfico, observa-se que um grande overshoot aumenta diretamente o tempo 

de assentamento, devido ao excesso de oscilações. Um baixo overshoot também causa um 

aumento do tempo de assentamento, mas por conta do alto tempo de subida. 

 Outro ponto importante a ser observado é que margem de ganho e margem de fase são 

dois critérios diferentes de desempenho (SMITH e CORRIPIO, 2008). Para um sistema no qual 

as condições instaladas propiciem uma variação mais significativa do ganho, a M.G. deve ter 

valores maiores, a fim de suportar tal variação, enquanto para a M.F. não é necessário tanto 

rigor e podem ser utilizados valores menores. Por outro lado, para sistemas nos quais os termos 

dinâmicos apresentem-se mais instáveis, deve-se adotar postura contrária à da situação 

previamente descrita. Dessa forma, é papel do engenheiro de controle a determinação de 

parâmetros que garantam simultaneamente a robustez e a responsividade dos sistemas. 

 Dito isto, cabe analisar sob essa ótica os valores obtidos para o sistema do tanque 

aquecido, que estão sintetizados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – Resultados da simulação do sistema de tanque aquecido 

Método de Sintonia 
Tempo de 

subida (s) 

Tempo de 

assentamento (s) 

Overshoot 

(%) 
M.G. M.F. [graus] 

Ziegler-Nichols Malha Aberta 2,685 15,00 39,7 9,537 47,303 

Ziegler-Nichols Malha Fechada 1,868 11,219 64 4,917 30,031 

Tyreus-Luyben 2,799 19,776 9,7 6,940 57,101 

IAE 4,913 7,933 2,2 12,949 69,768 

ITAE 5,122 11,299 3,4 14,136 69,180 

Fonte: Adaptado de LOPES (2019) 

 

 Observa-se que nenhum dos sistemas descritos atende plenamente os critérios propostos 

por Seborg (2017). Em nenhum deles a margem de ganho é inferior ao valor limite de 4,0 

proposto, enquanto só a sintonização de Ziegler-Nichols em malha fechada atende às 

especificações da margem de fase. 

 Ao mesmo tempo, o contrário é observado sob a ótica dos parâmetros estabelecidos por 

Smith e Corripio (2008). Todos os sistemas descritos atendem os parâmetros de M.G. e M.F., 

à exceção da sintonia de Ziegler-Nichols em malha fechada, em que a margem de fase é 

aproximadamente 15º inferior ao valor mínimo proposto. 

 Dessa forma, o estudo desses sistemas confirma a discussão sobre a particularidade de 

cada sistema e a necessidade de uma análise caso a caso, que leve em conta as características 

individuais de cada sistema. 

 A fim de trazer uma análise mais profunda dos sistemas abordados, serão comparados 

os resultados obtidos nesse trabalho com os resultados obtidos através da simulação desses 

sistemas no XCOS, em Lopes (2019), que seguem na figura abaixo: 
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Figura 5.7 – Comparação dos métodos de sintonização do controlador PID em resposta a uma mudança de SP 

no caso do tanque agitado 

 

 

Fonte: Lopes (2019) 

 Pela análise do tempo de subida, percebe-se a direta correlação desse parâmetro com a 

margem de ganho de cada uma das sintonizações. O menor tempo de subida é o do sistema 

sintonizado pelo método de Ziegler-Nichols Malha Fechada, que apresentou margem de ganho 

de 4,917, a menor entre os sistemas estudados. Da mesma forma, os sistemas sintonizados pelo 

método IAE e ITAE apresentaram as maiores margens de ganho e também os maiores tempos 

de subida, reforçando a concordância entre os dois trabalhos. 

 O overshoot, por sua vez, apresentou forte correlação com a margem de fase, como 

esperado. Os sistemas IAE e ITAE, que possuem as maiores margens de fase, tiveram na 

simulação os menores overshoots, e o contrário se forem observados os sistemas com as 

menores margens de fase. 

 A comparação entre as sintonias de Ziegler-Nichols Malha Fechada e ITAE traz uma 

exemplificação da influência das margens de ganho e de fase nos sistemas. Como o sistema 

sintonizado pelo método de Ziegler-Nichols apresenta baixas M.G e M.F, a simulação do 

mesmo resultou em um baixo tempo de subida e alto overshoot, enquanto o método ITAE teve 

alto tempo de subida e baixo overshoot, por conta de suas altas margens de ganho e de fase. No 

entanto, os dois sistemas apresentaram tempos de assentamento muito próximos, 

respectivamente 11,219 e 11,299, por conta do efeito compensatório do overshoot. Nesse 

sentido, reforça-se a necessidade do melhor julgamento do engenheiro de controle, que deve 

decidir, de acordo com as especificidades de cada sistema, a melhor estratégia. 
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 Para uma avaliação geral, é válido analisar o tempo de assentamento dos sistemas, visto 

que esse parâmetro reflete ao mesmo tempo a velocidade da resposta do sistema e a estabilidade 

do mesmo. Sob essa ótica, os sistemas sintonizados pelos métodos de Ziegler-Nichols Malha 

Fechada, IAE e ITAE obtiveram os melhores resultados, por apresentarem baixos tempos de 

assentamento. Esses resultados estão em linha com o trabalho de Basso (2008), visto que as 

margens de fase dos sistemas sintonizados pelos métodos IAE e ITAE estão fora da faixa 

normalmente apontada como ideal na literatura. Dessa forma, corrobora-se a ideia de que 

sistemas com margens de fase mais altas podem apresentar bons resultados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 É possível sintetizar o propósito do presente trabalho em três tópicos principais: estudar 

e elucidar a fundamentação teórica e a aplicação prática da análise de resposta em frequência; 

determinar a viabilidade e eficiência do software gratuito Scilab para o estudo da estabilidade 

e determinação de margens de ganho e de fase de sistemas de controle; e, por fim, realizar 

análises comparativas das respostas em frequência de sistemas sintonizados por diferentes 

métodos. 

 Para o cumprimento do primeiro objetivo, foi feita uma cuidadosa curadoria de 

informações das principais literaturas sobre sistemas de controle no mundo, que foram então 

resumidas a fim de tornar sua compreensão rápida e intuitiva. Dessa forma, visou-se tornar 

acessível o conteúdo apresentado, para facilitar a compreensão do trabalho como um todo e, 

além disso, possibilitar que este seja futuramente utilizado como auxílio didático. 

 O segundo tópico foi contemplado de maneira prática, aplicando-se as ferramentas 

disponibilizadas pelo Scilab. Para o sistema do tanque aquecido, utilizado como base para 

modelagem e obtenção das funções de transferência, o Scilab demonstrou-se extremamente 

eficiente e de fácil utilização. Foi possível, através dele, determinar a estabilidade dos sistemas, 

traçar diagramas de Nyquist e Bode para diversas sintonizações e obter as margens de ganho e 

de fase dos sistemas. Dessa forma, a ferramenta, que é gratuita, mostrou-se um poderoso recurso 

para estudo e ensino da análise de resposta em frequência. 

 Após obtidas todas as informações, gráficos e resultados numéricos necessários, foi 

possível a conclusão do terceiro objetivo. As margens de ganho e de fase foram comparadas 

entre si e com valores de referência presentes na literatura e em trabalhos recentes de uma gama 

de autores. Dessa forma, foi possível determinar o quão robustos e rápidos são os sistemas 

gerados por cada uma das sintonizações. A conclusão última da análise, no entanto, é a de que 

é trabalho do engenheiro a determinação do melhor método de sintonização para o processo em 

que está inserido o sistema de controle, sendo a análise de resposta em frequência uma 

ferramenta primordial para essa escolha. 

 Para futuros trabalhos, recomenda-se a análise de sistemas que apresentem 

características diferentes daquelas do tanque aquecido, especialmente aqueles próximos da 

instabilidade e/ou aqueles que possuem malhas de controle mais complexas, como sistemas 

feedforward e em cascata. Nesse sentido, seria possível testar a eficiência do Scilab de maneira 

mais completa e universal, além de enriquecer a literatura científica em relação à análise de 
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resposta em frequência. Ademais, é aconselhado o aprofundamento deste trabalho a partir da 

comparação de resultados obtidos através das simulações do software com dados coletados in 

loco em plantas industriais.  
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