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ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTROLADOR PI EM UM S ISTEMA DE 

EXTRAÇÃO DE ÓLEO DA CASCA DA LARANJA 

 

1. RESUMO 

O controle de temperatura nem sempre é uma tarefa trivial, devido ao alto 

valor da constante de tempo presente em processos industriais que acabam 

envolvendo transferência de calor e temperatura. Foi desenvolvido um controlador 

Proporcional-Integral para um sistema de extração de óleo da casca da laranja por 

meio de arraste à vapor, de forma a prover o comportamento do sistema dentro do 

padrão esperado. A sintonização desejada dos parâmetros do controlador se faz 

necessária para a obtenção do desempenho no processo a ser controlado; a 

sintonia é feita a partir da comparação do valor da variável de processo com o valor 

desejado. Para tanto, foi construído um protótipo de planta industrial que contará 

com: resistência de aquecimento, sensores (nível e temperatura), atuador tipo 

solenoide e caldeira que produzirá vapor na temperatura programada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os processos químicos industriais estão intrinsecamente ligados as leis e 

operações da física, como a transferência de calor e o controle de temperatura, 

características indispensáveis para bons rendimentos.   

Por este motivo, foi criado um sistema de controle com o intuito de otimizar o 

projeto de Iniciação Científica do 5º Ano de Engenharia Química, onde uma caldeira, 

um extrator e um condensador formam um conjunto de processos para efetuar a 

extração do óleo da casca da laranja por arraste à vapor. Para tal feito, é necessário 

uma temperatura de aproximadamente 103ºC. O controle tem como objetivo, manter 

a temperatura desejada e uma vazão constante, tornando o sistema mais eficiente.  

O projeto apresenta um controlador Proporcional-Integral – PI, que é 

responsável por manter a temperatura da caldeira, a fim de que este valor seja 

constante. Este controlador baseia-se em um valor atual e um valor de referência 

(set point), realizando uma comparação entre eles. O valor de atuação obtido, gera 

um sinal de controle para os atuadores como válvulas e relés, por exemplo, que por 

sua vez, realimentam o sistema, podendo-se chegar a respostas próximas do 

desejado. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho objetiva a implantação de um controlador Proporcional-Integral 

num sistema de extração de óleo da casca da laranja por meio de arraste à vapor, 

de forma a prover o comportamento do sistema dentro do padrão esperado. 

 

4. METODOLOGIAS 

A planta foi desenvolvida com dispositivos eletroeletrônicos, como: relé 

estado sólido dotado de dissipador de temperatura, responsável pelo chaveamento 

da resistência instalada no interior da caldeira para aquecimento da água; sensores 

de temperatura e nível, responsáveis por enviar ao controlador informações do 

estado da caldeira; válvula solenoide para manter o nível necessário de água; 

tanque com capacidade de 200 litros (caldeira); microcontrolador AVR 

ATmega328P, responsável pela interação usuário e planta a ser controlada e, não 

menos importante para o processo, o extrator e condensadores. O controlador irá 

atuar em um sistema de malha fechada controlando a temperatura do vapor que 

passará pelo extrator, transportando o óleo por meio de arraste constantemente.  

Na figura 1, é possível observar o protótipo da planta e a posição dos 

dispositivos mencionados. 

 

 
Figura 1: Estrutura da planta proposta.  

Fonte: Autores. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

O processo refere-se a extração de óleo da casca da laranja, onde o 

controlador irá atuar em um sistema de malha fechada e a caldeira, por sua vez, irá 

gerar vapor e, consequentemente, pressão. Este vapor passará pelo extrator, 

transportando o óleo por meio de arraste.  

O vapor passará pelo condensador, onde ocorre um contra fluxo de água 

natural de aproximadamente 23º C com o fluxo de vapor gerado pela caldeira 

sofrendo resfriamento forçado, retornando ao seu estado líquido juntamente com o 

óleo. Serão depositados em um recipiente permanecendo em repouso para que 

ocorra a decantação do líquido extraído, podendo assim, separar o óleo da água. 

 

6. RESULTADOS 

Os ganhos foram modelados de acordo com as necessidades da planta, 

utilizando as regras de Ziegler-Nichols para sintonia de controladores PID e métodos 

experimentais. 

Kp= 1.1, Ki= 0.59 e Kd= 0 

 

Ao aplicá-los, comparou-se a resposta do processo controlado, com o 

processo sem controle. 

 
Figura 2: Resposta do processo controlado comparado com o processo sem controle e set point 

desejado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a utilização de componentes de baixo custo, ferramentas de 

desenvolvimento gratuitas e unidade de controle de uso geral foi possível 

desenvolver um sistema que apresenta uma resposta eficaz mediante aplicação de 

novos parâmetros de temperatura, fazendo uso de métodos multidisciplinares na 

implementação de um sistema real, semelhante a indústrias.  

Os experimentos mostram que o controlador projetado estabilizou o sistema, 

mantendo a temperatura de vapor desejada. Com isso, o fluxo do extrato produzido 

se tornou rápido e todas as variáveis necessárias para o bom funcionamento do 

sistema se tornaram constantes. 
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