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RESUMO 

 

As bancadas didáticas contribuem no processo de aprendizado e na evolução da 
educação técnica, estimulando a aquisição do conhecimento. Através das bancadas, 
os alunos podem experimentar a sensação de atuar sobre um processo real, mas 
em um ambiente distante deste e, embora seu principal uso seja como atividade 
didática complementar, acaba sendo uma experiência mais tangível e motivadora 
comparada, por exemplo, à realização de uma aula expositiva ou uma simulação. 
 
Neste projeto foi projetada uma bancada didática destinada à realização de 
atividades práticas em temas afins das disciplinas de Controle e Robótica dos cursos 
das Engenharias da Univali. O objetivo principal da mesma é verificar na prática a 
ação do controlador Proporcional Integral Derivativo, ou PID, aplicado, neste caso, 
ao controle da velocidade de rotação de um motor de corrente continua ou CC.  
 
Para tal finalidade, foi utilizada a plataforma Arduino, interligada a um motor CC, 
através de uma interface de potência e um computador pessoal. Um sensor, 
acoplado ao eixo do motor (tacômetro), possibilita ler a velocidade de rotação, tarefa 
esta realizada pelo firmware do microcontrolador. O microcontrolador também é o 
responsável pela comunicação com o computador pessoal, de modo que, a partir da 
informação recebida deste, resulta possível manter a velocidade de rotação do 
motor nos limites desejados. 
 
Por outro lado, uma interface de alto nível, rodando em um computador pessoal 
usando o software LabviewTM, permite sintetizar o controlador PID, sintonizar os 
ganhos deste, e mostrar os resultados da ação de controle ao usuário, de forma 
interativa. O software também permite armazenar o histórico dos resultados da ação 
do controle, assim como monitorar e interagir com o processo de forma remota, da 
mesma forma que acontece nos processos industriais.  
  
Espera-se que o resultado desta proposta resulte em uma bancada funcional e 
didática, que permita estabelecer um vinculo efetivo entre a teoria e a prática, 
servindo de estímulo à aquisição do conhecimento, promovendo também um salto 
qualitativo e quantitativo no conhecimento que é transmitido nas disciplinas do curso 
anteriormente citadas, as quais não dispõem de uma ferramenta similar à proposta 
neste trabalho.   
 
 

PALAVRAS CHAVES: Automação, Controle, Instrumentação, Sistemas 
Embarcados. 



INTRODUÇÃO 

 

A crescente evolução da automação industrial vem ocorrendo não só pelas 
vantagens inerentes a ela mesma, mas também pela facilidade de integrar a 
mecânica, a eletrônica e a informática em um processo industrial. Os sistemas 
automatizados comandados por controladores programáveis, ou diretamente por 
microcomputadores demonstram essa tendência e a variedade de recursos 
disponíveis (PRUDENTE, 2011). Corresponde a nós, docentes, levar essa evolução 
à sala de aula e isto impõe o desafio de estimular a relação entre a teoria e a prática. 
Nesta linha de raciocínio, os laboratórios de experimentação há algum tempo 
desenvolvem um papel primordial (SPONG, 1999).   

Uma forma de comando comumente encontrada nos processos industriais é a 
compensação Proporcional, Integral, Derivativa ou PID (OGATA, 2011). O controle 
PID, desde seu surgimento na década de 70, tem sido muito utilizado no controle de 
diversos processos industriais. Os controladores de temperatura de fornos 
industriais, o controle da velocidade de rotação de uma turbina hidráulica, ou o 
comando dos complexos movimentos dos eixos de um robô são exemplos de 
aplicação desse tipo de controladores (NISE, 2012).  
 
Por outro lado, também encontramos softwares conhecidos como supervisores 
(ROSÁRIO, 2005), que são muito utilizados na monitoração das grandezas dos 
processos industriais. O supervisor possui a função de monitorar e/ou controlar os 
dados distribuídos por diferentes setores de uma planta industrial. Por exemplo, na 
indústria química é de vital importância o monitoramento dos diferentes processos, a 
fim de manter o controle sobre os produtos e os subprodutos gerados.   
 
Assim, diversas tecnologias da automação industrial estão representadas na 
presente proposta de pesquisa, integradas na redescoberta do controle PID aplicado 
no controle da frequência de rotação de um motor CC. Cabe destacar que a consulta 
de diversos trabalhos acadêmicos inspiraram esta pesquisa, tal como o trabalho 
pioneiro apresentado em (SPONG, 1999).  
 
OBJETIVOS GERAIS: 
 
Projetar uma bancada que atenda os quesitos didáticos das disciplinas de Controle e 
Robótica dos cursos das Engenharias, com foco inicial no projeto de um controlador 
PID, aplicado ao controle da frequência de rotação de um motor de corrente 
continua, usando, para essa finalidade, um microcontrolador da plataforma Arduino e 
um software supervisor, os quais permitirão monitorar as grandezas envolvidas e 
interagir com o processo.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Projeto de hardware; 
2. Desenvolvimento do firmware; 
3. Análise do modelo matemático do controlador PID; 
4. Desenvolvimento da interface do algoritmo supervisor; 
5. Realizar testes de funcionamento do sistema. 
6. Análise dos resultados obtidos. 
 



METODOLOGIA 

Nesta pesquisa foi projetada uma bancada didática capaz de realizar a ação do 
controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) aplicado ao controle da rotação de 
um motor de corrente continua.   
  
Para tal finalidade, uma variação do controlador PID foi implementada, através de 
um software desenvolvido na plataforma Labview. O software permite monitorar e 
interagir com o processo de forma remota, da mesma forma que acontece nos 
processos industriais, assim como armazenar o histórico do resultado da aplicação 
do controle. O algoritmo possui a finalidade de analisar a informação da rotação de 
um motor CC, a partir de um sensor acoplado ao seu eixo (tacômetro), realizando a 
correção PID necessária na velocidade de rotação. O microcontrolador, embarcado 
na plataforma Arduino, media a comunicação com o computador pessoal e o motor.  
 
O desenvolvimento do projeto foi dividido em três fases: projeto e montagem do 
circuito de controle do motor CC, a programação do microcontrolador (firmware), e o 
desenvolvimento do software (supervisor) que sintetiza o controlador PID, assim 
como a interface do usuário. Essas fases são descritas a seguir. 
 
 

DESENVOLVIMENTO 

Hardware 
 
O hardware é constituído pelo motor (cuja velocidade de rotação é controlada pelo 
sistema), a plataforma Arduino Uno (MARGOLIS, 2011), que conta com um 
microcontrolador Atmega328 (Figura 1); um módulo de potência, formado pelo CI 
L298 (Figura 2), para sintetizar a interface entre o sinal de controle, na saída do 
microcontrolador; e um optoacoplador, que recebe o sinal de saída do tacômetro 
acoplado ao motor e gera um sinal digital que permite a leitura da velocidade de 
rotação. 
 

                   
                   Figura 1. Placa Arduino Uno R3.               Figura 2. Ponte H usando o CI L298p. 
 
 

A interface de potência, constituída pelo circuito CI L298, tem a função de amplificar 
o sinal de controle gerado pelo microcontrolador, já que o motor demanda um 
consumo de potência maior que a que microcontrolador pode fornecer. Essa 
interface é conectada a duas portas de saída da plataforma Arduino, e aos terminais 
de alimentação do motor. O funcionamento da interface é habilitado através do sinal 
enable. Os sinais ligados ao microcontrolador, denominados Input1 e Input2, 
permitem alternar o sentido de rotação do motor.  
 



O tacômetro acoplado ao eixo do motor gera um sinal senoidal cuja frequência é 
proporcional à velocidade de rotação. O mesmo possuí dois terminais que são 
conectados às entradas do optoacoplador, como ilustra a Figura 3. A função do 
optoacoplador é converter o sinal senoidal do tacômetro em digital (pulsos), para 
serem lidos pelo microcontrolador.  
 

 
Figura 3. Circuito esquemático do hardware projetado. 

 

Na fase inicial do projeto pensou-se em utilizar um amplificador operacional, na 
configuração conhecida como comparador de tensão, para digitalizar a leitura do 
tacômetro. Porém, nos testes verificou-se que o componente se comportava bem 
quando a velocidade de rotação do motor era elevada, porém em velocidades mais 
baixas apresentava erros na saída, de maneira que não era possível a leitura da 
frequência através da entrada digital do microcontrolador nesses casos. Optou-se 
então pelo optoacoplador para desempenhar essa função. 
 
 
Cabe salientar que o microcontrolador transmite e recebe as informações do 
computador, através de uma porta comunicação USB (que emula uma porta serial 
RS232), a qual também fornece a alimentação da placa Arduino. Já a tensão de 
alimentação da interface de potência é dada por uma fonte de tensão de 12 Volts e 
0.5 A. 
 
Firmware 
 
O microcontrolador Atmega328 possui a tarefa de servir como elo de comunicação 
entre o software supervisor e o motor CC. Com essa finalidade foram implementadas 
duas funções no firmware. Por um lado, o microcontrolador lê e envia a leitura atual 
da frequência de rotação do motor para o software supervisor, e, por outro, recebe a 
informação do supervisor (correção fornecida pelo sistema de controle), a qual é 
convertida em sinais de Modulação por Largura de Pulso ou PWM (NISE, 2012) a 
serem aplicados no motor através da interface de potência.  
 
Para informar ao software supervisor a frequência de rotação do motor, foi 
necessário o uso de comandos de interrupção, que identificam o momento exato em 
que a entrada digital que está conectada ao optoacoplador passa do nível lógico alto 
para o baixo, de forma que a soma dessas transições em um intervalo de tempo 



permite obter um valor de frequência, a qual é enviada ao computador para 
processamento da ação de controle. 
 
A abordagem utilizada para obter a frequência de rotação do motor (tacômetro) 
gerou ruídos na leitura (ex. muda-se ligeiramente o valor de frequência lido), o qual 
está intrinsecamente relacionado ao processamento de sinais analógicos. Uma 
alternativa para amenizar a influência dos ruídos na leitura consiste na aplicação de 
um filtro por software. No código implementado isso foi realizado de maneira 
simples, suprimindo os dois bits menos significativos da leitura, de forma que 
pequenas oscilações na leitura não sejam percebidas pelo controlador. Entretanto, 
deste modo, também é reduzida ligeiramente a resolução do valor lido, e foi preciso 
verificar na prática se não haveria efeitos negativos nesse ajuste.   
 
A Figura 4 ilustra parte do código desenvolvido no firmware do microcontrolador 
Atmega328. 
 

attachInterrupt(0, countRevolutions, FALLING);  
void loop() { 
   if ( Serial.available() > 0) { 
        analogWrite(pwm, Serial.parseInt()  
        resetFrequency(); 
   } 
    
   if (millis()-lastmillis>100){ 
        resetFrequency();     
 
   }else{ 
       if (millis()-lastmillis==100){    
          detachInterrupt(0); 

  frequency &= 0b111111111111100; 
          Serial.println ((int)frequency); 
          resetFrequency(); 
       } 
   } 
}  
void countRevolutions(){ 
    frequency++;  
}  
void resetFrequency(){  
    detachInterrupt(0); 
    frequency = 0;  
    lastmillis = millis(); 
    attachInterrupt(0, countRevolutions, FALLING); 
} 
 

Figura 4. Parte do código desenvolvido no firmware. 

Software supervisor 
 
O software SCADA (Aquisição de Dados e Controle Supervisor) foi usado para 
demonstrar o comportamento do sistema através de figuras e gráficos, tornando-se 
assim uma interface de grande utilidade. Ainda, possibilitou armazenar o histórico do 
processo, podendo ser acrescido de outras funcionalidades.  
 
Neste trabalho, o software supervisor foi baseado na plataforma LabviewTM. Na 
interface do supervisor são visualizadas as grandezas do processo (ex. sinal de 
referência da frequência de rotação, leitura da frequência de rotação e o sinal de 
controle PWM), além de sintetizar o controlar Proporcional, Integral, Derivativo, ou 
PID. A Figura 5 ilustra a interface gráfica do software supervisor desenvolvida. 

Escreve na saída PWM o 
valor recebido via porta 
serial. 

Se o tempo desde o último 
envio for igual a 100ms, 
envia o valor atual de 
frequência com os dois 
bits menos significativos 
suprimidos. 

Reinicia a contagem de 
transições para a 
atualização do valor de 
frequência. 



 

 
Figura 5: Interface do software supervisor. 

 
 

A interface permite alterar os valores de ganhos do controlador e definir a referência 
de frequência, ou Set-Point (SP), que é a frequência de rotação na qual o motor 
deve operar. Essa referência pode ser estabelecida manualmente ou de forma 
automática, usando um gerador de sinais periódicos em forma de pulsos ou 
sinodais. Há também um botão que habilita o envio de dados para o Arduino, e outro 
que permite reiniciar o controle, o qual retorna as estruturas de dados envolvidas no 
algoritmo ao seu estado inicial.  
 
Na Figura 5, é possível visualizar os valores das variáveis de controle por meio de 
dois gráficos. Na parte superior direita da Figura 5, observa-se o valor da variável de 
controle (CV) que é o sinal de saída PWM enviado ao motor. Por sua vez, na parte 
inferior da figura podem ser observados o valor do Set-Point (SP) e o valor da 
variável do processo ou PV (que é valor de frequência de rotação atual do motor).  
  
A interface também permite que sejam salvos todos dados da execução no formato 
TDM (Technical Data Management), o qual possibilita a análise posterior usando o 
próprio Labview, ou outro software de processamento de dados equivalente, tal 
como o ExcelTM ou o MatlabTM. 
 
Controle PID 
 
A programação no Labview é gráfica e se dá por meio de blocos que controlam o 
fluxo de execução. Além dos blocos das operações nativas da plataforma, foi 
necessário usar um toolkit adicional: o PID and Fuzzy Logic Toolkit, que possui 
funções otimizadas para o controle PID. Além do toolkit PID foi utilizada também a 
biblioteca VISA que viabiliza o controle da porta de comunicação serial.  
 
Cabe destacar que nesta fase da pesquisa, o algoritmo de controle foi implementado 
no LabviewTM, de modo que o sinal de controle é processado no computador e 
enviado a um microcontrolador externo, o qual implementa a interface com o 
processo que se deseja controlar. A cada nova ação de controle o resultado 



calculado é enviado ao microcontrolador e, por sua vez, a apresentação dos 
resultados nos gráficos é iniciada apenas quando uma função da biblioteca VISA 
identifica a chegada de novos dados através da porta serial. O esquema de blocos 
que implementa as funções descritas acima é ilustrado na Figura 6, a seguir: 
 

 
Figura 6: Implementação do controle PID. 

 

O diagrama de blocos ilustrado na Figura 6 está contido em uma estrutura case, que 
tem um funcionamento similar à operação lógica IF de linguagens de programação 
textuais, e é executado apenas quando uma certa condição de entrada esteja no 
valor True. Neste caso, quando há dados para serem lidos a partir da porta serial. 
Caso o bloco que sinaliza se há dados na porta retorne um valor False, nenhuma 
das operações ilustradas na Figura 6 será executada, e o sistema irá aguardar até 
que ocorra uma mudança nesse estado. 
 
Também se observam na Figura 6, os blocos que implementam a biblioteca VISA, 
na parte inferior esquerda da figura (para a leitura da frequência proveniente do 
microcontrolador) e na parte inferior direita da figura (para o envio do sinal de 
controle PWM ao microcontrolador). Por sua vez, o algoritmo de controle PID é 
implementado com o auxílio do bloco PID, o qual aparece no centro da Figura 6.  
 
A saída do bloco PID é convertida em um formato de oito bits (0 a 255), e enviada 
para o microcontrolador, usando novamente biblioteca VISA, que também é 
controlada por uma estrutura case. Isto é, para que ocorra o envio da saída de 
controle para a placa Arduino é necessária habilitar a escrita pelo botão PWM Write 
na interface (Figura 5).  
 
Também é possível observar na Figura 6, os blocos que permitem a apresentação 
dos resultados da ação de controle na forma de diagramas de tempo, além de três 
gráficos de barras que exibem a porcentagem das variáveis PV, SP e CV, tal como 
pode ser observado na Figura 5. 
 
A definição da variável SP (referência de velocidade) ocorre separadamente do 
bloco de execução síncrono. A mesma foi implementada em duas estruturas case, 
que permitem ao usuário escolher entre uma interface manual, através de texto, ou 
automática, podendo optar por duas funções predefinidas: uma onda senoidal e 
outra de pulsos quadrados. O esquema de blocos que define o SP é ilustrado na 
Figura 7. 



 

 
Figura 7: Geração do sinal de referência de frequência. 

 

Também foi adicionada ao software supervisor uma estrutura que permite salvar os 
dados da execução de forma dinâmica usando as funções nativas da plataforma 
Labview.  
 

 
RESULTADOS 
 

Embora amplamente difundido, o empecilho na implementação do controle PID 
consiste na sintonia dos ganhos de cada parcela Proporcional, Integral e Derivativa 
do controlador, porque os processos controlados devem ter um comportamento 
desejado, especificado em função de quesitos temporais e erros em regime 
estacionário, previamente definidos, o qual pode ser conseguido apenas através de 
uma criteriosa sintonia dos ganhos.  
 
Cabe destacar que existem diversos métodos na literatura que tratam esse assunto. 
Os métodos são divididos em analíticos, tal como o método baseado no lugar 
geométrico das raízes ou LGR, por exemplo, e empíricos, tal como o método de 
sintonia desenvolvido por Ziegler e Nichols (COELHO; COELHO, 2004).  
 
Neste projeto foi adotada uma estratégia que utiliza o método o empírico, e os 
ajustes dos ganhos foram realizados procurando uma resposta adequada, em 
termos de erros e sobressinal. Os parâmetros das parcelas P, I e D que 
apresentaram o melhor resultado nos testes realizados foram Kp = 0,800, Ki=0,010 e 
Kd=0,001.  
 
A seguir são descritas e ilustradas algumas situações onde se pode observar o 
efeito do algoritmo de controle PID e o efetivo monitoramento do processo através 
do software supervisor.  
 
As Figuras 8 e 9 ilustram a aplicação do controle, usando os ganhos ajustados, no 
caso de uma referência senoidal e quadrada, respectivamente. Observa-se um 
adequado seguimento das referências de controle, com sobressinais na ordem de 
10% e erros em regime próximos de zero.   
 



 
Figura 8.  Set-point (verde) e saída do processo (vermelho) para uma referência senoidal. 

 
 Figura 9.  Set-point (verde) e saída do processo (vermelho) para uma referência quadrada. 

. 
As Figuras 8 e 9 exibem o gráfico que é apresentado ao usuário, com auxílio do 
software supervisor desenvolvido. Cabe destacar que o valor do set-point ou SP, 
pode ser definido pelo usuário, de forma manual ou automática e que, neste caso, o 
valor da variável de processo ou PV, corresponde á leitura da velocidade de rotação 
do motor.  
 
Pode-se observar nas Figuras 8 e 9, que na medida em que se altera o valor de SP, 
o algoritmo de controle identifica essa mudança e gera uma ação corretiva, de modo 
a tentar diminuir a diferença entre SP e PV. 
 
 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Esta proposta promove o início do desenvolvimento de experiências práticas para as 
disciplinas de Controle de Sistemas e Robótica dos cursos das Engenharias da 
Univali, com foco inicial no projeto de um controlador PID, aplicado a um motor de 
corrente continua, munido de sensores e atuadores, usando para essa finalidade um 
microcontrolador da plataforma Arduino e um software supervisor, que permitiu 
monitorar as grandezas envolvidas na aplicação em questão e interagir com o 
processo.  
 
Os resultados experimentais demonstraram a aplicabilidade dos fundamentos 
estudados e do desenvolvimento realizado. Espera-se que o resultado desta 
proposta resulte em uma bancada funcional e didática, a partir das experiências de 
laboratório que serão desenvolvidas posteriormente, como complemento aos testes 
experimentais realizados.  
 
Em relação aos trabalhos futuros, sugere-se uma alternativa para medir a frequência 
de rotação do motor, onde, para quantificar a frequência, ao invés de contar o 



número de interrupções em determinado tempo, seria mensurado o tempo entre 
duas interrupções, o qual corresponderia ao período da rotação e o seu valor 
inverso, à frequência. Essa abordagem permitiria criar estratégias para aplicação de 
filtro mais eficientes, pois o tempo entre leituras diminuiria significativamente em 
relação à solução adotada neste trabalho, deixando uma margem de tempo maior 
para executar um algoritmo de pré-processamento.  
Nessa mesma linha de raciocínio, diminuindo o tempo para determinar a frequência 
de rotação, o ajuste do valor da parcela derivativa do controle PID seria viável, algo 
que não foi possível explorar neste trabalho. Isto se deve a que o ajuste desse 
ganho não surtia o efeito esperado na resposta transitória do sistema, pois se 
constatou que se requer um tempo entre leituras inferior ao alcançado (100 ms). 
Apenas foi observado neste trabalho que, a partir de certo valor desse ganho, se 
afetava negativamente o sistema, gerando oscilações indesejáveis na saída de 
controle.  
 
Para finalizar, esta pesquisa deverá promover um salto qualitativo e quantitativo no 
conhecimento que é transmitido nas disciplinas do curso anteriormente citadas, as 
quais não dispõem de uma ferramenta similar à proposta neste trabalho.  
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