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1. RESUMO 

 

Para um bom aprendizado por parte dos alunos, sabe-se que é muito 

importante ver o funcionamento na prática do que está sendo ensinado, 

principalmente quando se trata de processos industriais. Ter o contato e 

familiarização com as técnicas, poder manipular equipamentos, instrumentos e 

simular processos, são fundamentais nessa área, principalmente porque o futuro do 

ensino é chamado de educação 4.0, que se baseia no conceito aprender fazendo. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma bancada 

didática com base em um processo real, porém de porte reduzido, mas contendo 

equipamentos utilizados na indústria moderna. Na bancada será possível a medição 

e controle de vazão de água, após a leitura da informação do sensor de vazão, o 

valor é enviado ao controlador, que poderá então enviar um comando ao inversor de 

frequência. Este inversor acionará uma bomba d’agua trifásica e dependendo do 

comando enviado ao inversor, pode aumentar ou diminuir o fluxo de água de modo a 

se igualar com o valor definido no controlador. Para gerar distúrbios na vazão, a 

bancada conta com válvulas para a modulação do fluxo de água, criando assim um 

erro entre o valor medido e o valor de setpoint fazendo com que o controlador efetue 

a correção do erro. Todo o processo da bancada pode ser acompanhado por um 

sistema supervisório e também acessados via internet, onde é possível a 

manipulação e monitoramento de todas as variáveis e a visualização do gráfico PID. 

Após a montagem da bancada foram detectados alguns pontos de vazamentos que 

foram corrigidos facilmente. Em relação a simulação do processo, os erros causados 

por distúrbios, através da manipulação das válvulas, apresentaram resultados 

satisfatórios mantendo a vazão no valor desejado. Por meio dos resultados obtidos, 

pode-se concluir que a o desenvolvimento da bancada didática foi um sucesso. A 

bancada foi então instalada sobre um suporte de metal com rodízios, para ser 

facilmente transportada pela universidade. Não será necessário qualquer tipo de 

configuração nos equipamentos e no software, uma vez que ambos já estarão 

preparados para o uso. 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

Automação Industrial é o campo da engenharia que atua com o 

desenvolvimento e aplicação de instrumentos de medição, máquinas, softwares, 

hardwares e sistemas de controle que atuam com níveis de velocidade, precisão, 

consistência e resistência além das capacidades de um trabalhador humano, tendo 

como consequência o aumento da produtividade, confiabilidade, qualidade, 

segurança e diminuição de resíduos de um processo industrial, sem a necessidade 

de interferência humana (PHC, 2016). Com a utilização de sensores, controladores e 

elementos atuadores, é possível realizar a medição de diversas variáveis físicas e 

químicas, e automaticamente efetuar as correções necessárias de modo a manter 

os parâmetros do processo dentro dos valores desejados (SIEMBRA AUTOMAÇÃO, 

2018). 

A automação industrial é um tema complexo de ser ensinado nas salas de 

aula, já que em seus processos são todos utilizando equipamentos caros e 

específicos das indústrias. Atualmente a dificuldade de ensinar e também de 

relacionar da teoria e demonstrá-lo na prática muitas das vezes é um grande desafio 

para o professor. A utilização de bancadas didáticas são ferramentas que ajudam 

desenvolver o conteúdo apresentado pelo professor e de forma prática a concretizar 

o que foi explicado na teoria, é uma forma sequencial de trabalhar conteúdos e criar 

uma interligação entre eles, tudo para garantir uma aprendizagem mais sólida. 

Conforme dados apresentados no The Global Summit 2017, o futuro da Educação, 

também chamado de Educação 4.0, baseia-se no conceito de Learning by doing, ou 

seja, aprender fazendo. Esse conceito traz a ideia de que todos nós, principalmente 

quem está na escola hoje, vamos aprender coisas diferentes e de maneiras 

diferentes, por meio de experiências, projetos, testes e muita ‘’mão na massa’’ 

(POSITIVO TECNOLOGIA EDUCACIONAL, 2017).  

O termo Educação 4.0 nos faz pensar em toda a evolução tecnológica que 

estamos presenciando, e também nas necessidades educacionais das novas 

gerações, mas o que é educação 4.0? É uma Educação que começa a responder às 

necessidades da “Indústria 4.0” ou da também chamada quarta revolução industrial, 

onde a linguagem computacional, a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial, os 

robôs e muitas outras tecnologias se somam para dinamizar os processos nos mais 

diversos segmentos da Indústria (POSITIVO TECNOLOGIA EDUCACIONAL, 2017). 



3. OBJETIVOS 

 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma bancada didática 

de Controle PID, para a demonstração e compreensão prática do funcionamento de 

uma malha fechada de controle, estudo de técnicas e estratégias de controle e o 

funcionamento e operação de equipamentos industriais.  

Para isso, será manipulado o controle de uma malha de vazão, uma das 

principais variáveis controladas nas indústrias de processos contínuos, permitindo 

aos estudantes dos cursos de engenharia aplicarem de forma objetiva os 

conhecimentos obtidos nas disciplinas que tem como ênfase o controle, automação 

e instrumentação. Visando a aplicação do conceito da indústria 4.0, as variáveis do 

processo serão disponibilizadas via internet permitindo em tempo real que o aluno, 

através do seu smartphone, tenha o acesso remoto aos dados e também opere o 

sistema. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A bancada didática consistirá em um circuito fechado de circulação de água, 

onde será possível realizar a medição da vazão através de um transmissor de vazão 

e controlá-la utilizando um controlador que compara constantemente o valor medido 

com um valor ajustado chamado de Setpoint. Podendo também ser incrementando 

ou decrementando a velocidade de rotação de uma bomba d'água através de um 

inversor de frequência de modo a igualar a vazão do sistema com o valor definido no 

Setpoint. 

Será possível simular distúrbios no processo utilizando uma válvula manual 

com o objetivo de observar a reação do controlador ao buscar a correção da vazão. 

Uma representação da bancada do sistema é demonstrada na figura 1. 

 



 

Figura 1 - Representação da bancada. 

 

O fluido utilizado é água, que fica armazenada em um reservatório de 50 litros 

e circula com uma vazão máxima de 3 m³/h por meio de tubos PVC. Para a estrutura 

mecânica, será utilizado barras de metal soldadas e montadas sobre um conjunto de 

rodízios, permitindo que a bancada seja facilmente transportada entre as salas da 

Universidade. 

 A bancada conta com um painel de operação, onde estão dispostos o 

controlador, aquisitor de dados, inversor de frequência e também um fluxograma de 

instrumentação seguindo como referência a norma ISA 5.1. 

Para a indicação local da vazão, é utilizado um rotâmetro de acrílico e para a 

medição e transmissão da vazão é utilizado um transmissor de vazão do tipo 

eletromagnético modelo Promag 10D, fabricado e cedido pela Endress+Hauser, que 

permite a medição de vazões de até 18 m³/h com uma precisão de até 0.5% do valor 

medido (ENDRESS+HAUSER, 2018). 

O instrumento dispõe de um display para a indicação do valor medido de 

vazão além de botões que permitem a sua completa parametrização. O medidor 

utiliza como sinal de telemetria o padrão de 4-20mA proporcional a vazão 

instantânea medida dentro da faixa de medição configurada no transmissor. 

 O controlador escolhido é o N1200, fabricado e cedido pela Novus, possui 

embutido um algoritmo PID, entrada e saída analógica de 4-20mA, e comunicação 

Modbus RTU. O controlador compara o valor de vazão medido e enviado pelo 

transmissor de vazão com um valor desejado (Setpoint), a diferença entre a variável 



do processo e o Setpoint é conhecida como erro. O controlador então executa 

constantemente o algoritmo PID. A resultante do cálculo é enviada como sinal de 

controle ao inversor de frequência utilizando o padrão de 4-20mA (NOVUS, 2018). 

Para controle de rotação da bomba, é utilizado o inversor de frequência WEG 

CFW300 com potência de 1 CV. O inversor possui entrada analógica de 4 a 20 mA, 

permitindo a leitura do sinal de controle enviado pelo controlador. Baseado no sinal 

recebido do controlador, o inversor aumenta ou diminui a velocidade de rotação da 

bomba, promovendo assim a modulação do fluxo de água na linha (WEG, 2018). 

Como sistema de segurança, será utilizado um transmissor de pressão 

Omron E8CC-01C que ficará instalado na saída da bomba (OMRON, 2018). A 

função deste medidor é garantir que a bomba seja desligada caso haja o aumento 

de pressão na linha se as válvulas forem completamente fechadas. O medidor envia 

um sinal ao aquisitor de dados que executa a lógica de segurança e envia o 

comando de desligamento da bomba ao inversor de frequência, evitando danos a 

bancada e aos seus operadores. 

Funcionando como interface homem-máquina (IHM) e interface de 

comunicação, a bancada conta com o módulo de aquisição e registro de dados 

FieldLogger fabricado e cedido pela Novus, que permite o monitoramento local das 

variáveis em seu display. Além disso o Fieldlogger atua como interface de 

comunicação, realizando a leitura dos dados do controlador pelo protocolo Modbus 

RTU e os retransmite para o sistema supervisório através do protocolo Modbus 

TCP/IP (NOVUS, 2018). 

           Por fim, no sistema supervisório desenvolvido no software Indusoft, será 

possível o monitoramento das variáveis, sintonia do controlador, leitura de gráficos 

de tendências do processo, indicação de alarmes e registro de eventos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Para a realização de testes e montagem final, foram utilizadas placas de 

madeira servindo como apoio para fixação dos equipamentos. Na parte superior da 

bancada estão instalados o controlador, inversor de frequência, aquisitor de dados, 

transmissor de vazão, transmissor de pressão, rotâmetro e válvulas. Na parte inferior 

da bancada estão instaladas a bomba d'água, sensor de temperatura e reservatório 

de água. A montagem preliminar da bancada pode ser visualizada na figura 2. 



 

Figura 2 - Bancada finalizada. 

 

Inicialmente foi configurado o transmissor de vazão para medir e indicar a 

vazão em uma faixa de 0 a 3000 litros por hora, o instrumento gera em sua saída um 

sinal saída analógico de 4 a 20mA, proporcional a faixa de vazão configurada. Em 

seguida, foi feita a parametrização do controlador, preparando-o para receber o sinal 

do transmissor de vazão. O controlador já possui embutido o algoritmo PID, que o 

executa constantemente e foi utilizado a sua função de auto sintonia para testar a 

resposta e funcionamento do sistema. Além disso, o sinal de controle da saída do 

controlador também foi definido para o padrão analógico de 4 a 20 mA. 

No inversor de frequência foi configurada uma das entradas analógicas para o 

padrão de 4-20 mA e seu modo de operação foi definido para remoto, assim o 

mesmo controla a rotação da bomba d'água em resposta ao sinal recebido do 

controlador. Uma chave de seleção foi incluída, permitindo que a rotação da bomba 

seja manipulada de forma manual através de sua interface para a realização de 

testes. No inversor também foi configurada uma entrada digital, para atuar como 

segurança, caso seja enviado um sinal a ela, o inversor entra em modo de falha, 

desligando a bomba. Por fim, os dados nominais do motor a ser conectado no 

inversor foram inseridos. 

O aquisitor de dados foi configurado para realizar a leitura dos registros das 

variáveis do controlador através do protocolo Modbus RTU, além dos sinais do 

transmissor de pressão e do sensor de temperatura, conectados a suas entradas 

analógicas. Utilizando um bloco comparador disponível no equipamento, foi 

estabelecida uma condição de alarme, acionada caso a pressão na tubulação da 



bancada ultrapasse o valor de 0,4 Kgf/cm². Nesta condição é acionado uma saída 

relé que tem por função acionar a entrada de alarme do inversor de frequência. 

Para estabelecer a comunicação do aquisitor de dados com o sistema 

supervisório, um endereço de IP foi definido, de modo que ambos estejam na 

mesma faixa e mesma rede. 

No sistema supervisório diversas variáveis a serem monitoradas foram 

configuradas. Para isso, cada variável criada fica assimilada a um registro de 

memória do aquisitor de dados e do controlador. Além disso, deve-se informar o 

endereço de IP e o endereço Modbus do aquisitor e também o endereço Modbus do 

controlador para que seja possível estabelecer a comunicação e a troca de dados.  

A interface visual foi criada utilizando o Indusoft, na tela principal, pode-sem 

monitorar as principais variáveis do processo, assim como uma representação 

gráfica de todo o sistema, esta tela pode ser visualizada na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Tela principal do sistema supervisório. 

 

Na tela chamada “Gráfico”, pode ser observado graficamente as curvas das 

variáveis do processo em ação e realizar a sintonia do controlador PID. Há também 

um gráfico em barra das variáveis do controlador.  

Uma tela chamada “Alarme” é utilizada para, quando necessário, exibir um 

registro dos principais eventos do sistema e para alarmes. 

Os dados disponíveis no sistema supervisório podem ser acessados via 

Internet, permitindo o acesso e operação remota, para isso, deve-se configurar 

previamente o computador em que o sistema está executando para ser um servidor 



web através do software IIS da Microsoft.  Para acessar por um dispositivo remoto, 

deve-se inserir no navegador o endereço de IP do computador em que a aplicação 

está sendo executada. Uma imagem das telas em versão mobile pode ser vista na 

figura 4.  

 

 

Figura 4 - Telas smartphone. 

 

6. RESULTADOS 

 

Inicialmente foram realizados testes de comunicação entre os componentes 

do sistema, onde todos interagiram entre si com sucesso.  Finalizada a montagem 

hidráulica da bancada, foi verificado a presença de vazamentos que foram corrigidos 

em seguida. Após as correções, foram realizados testes com a bomba d'água em 

conjunto com o inversor de frequência. Com a circulação da água foi possível aferir 

o funcionamento e medições do rotâmetro e do transmissor de vazão, que 

funcionaram como planejado. 

 Por fim, os testes foram realizados no sistema completo, onde todos os 

componentes da bancada interagiram entre si sem qualquer problema. Foi realizada 

a sintonia do controlador pelo método das tentativas sistemáticas, onde a 

estabilidade do sistema encontrada foi bastante satisfatória, corrigindo os erros 

causados por distúrbios no processo por meio da manipulação das válvulas manuais 

e por mudança de setpoint, mantendo a vazão no valor desejado como pode ser 

visualizado na figura 5. 



 

Figura 5 - Abertura de válvula (esquerda) e mudança de setpoint (direita). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos resultados obtidos, pode-se concluir que o desenvolvimento da 

bancada didática foi satisfatório. A bancada foi então instalada sobre um suporte de 

metal com rodízios, para ser facilmente transportada pela universidade. Não será 

necessário qualquer tipo de configuração nos equipamentos e no software, uma vez 

que ambos já estarão preparados para o uso.  

Todos os procedimentos necessários para a utilização estarão descritos em 

um manual de operação da mesma.  
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