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1 RESUMO 

 

 Na sociedade moderna se tornou cada vez mais presente e necessário meios 

de controlar dispositivos levando em consideração precisões maiores e perdas 

menores. Em diversos cenários, obter controle das variáveis do sistema é 

imprescindível para que o objetivo seja alcançado. 

 Este trabalho propõe o desenvolvimento dos cálculos utilizados para a 

implantação de uma programação de controle de posição e velocidade em sistemas 

mecânicos atuados pelos mais diversos tipos de atuadores, utilizando a ação de 

controle PID. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 Na sociedade atual é crescente a necessidade de realizar tarefas com 

eficiência e precisão. Existem também tarefas em que a ação humana é difícil, 

arriscada e até mesmo impossível, como no fundo do mar ou em meio a imensidão 

do espaço. Para realizá-las são necessários mecanismos mecatrônicos, que as 

executam sem risco de vida (ROSÁRIO, 2005). 

 O controle consiste em medir a variável a ser controlada a partir de um sensor 

e comparar diferença com o valor desejado. A diferença entre tais valores é então 

processada para finalmente modificar ou não a posição do elemento final de controle. 

O processamento é feito em uma unidade de controle através de cálculos 

matemáticos. Cada tipo de cálculo é denominado ação de controle e tem o objetivo 

de tornar os efeitos corretivos no processo em questão os mais adequados 

(OLIVEIRA, 1999). 

 Segundo Ogata (2011), mais da metade dos controladores industriais em uso 

atualmente emprega esquemas de controle PID (Proporcional–Integral–Derivativo) 

para o cálculo da ação de controle.  A ampla utilização dos controladores PID se deve 

ao fato de sua aplicabilidade geral à maioria dos sistemas de controle, pois em 

sistemas onde não é possível obter o modelamento matemático da planta os 

controladores PID podem ser utilizados. 



Com o surgimento do computador, na década de 1940, o cálculo numérico 

ganhou uma notabilidade, já que, por meio do processamento eletrônico de dados, as 

técnicas numéricas se tornaram viáveis. O cálculo numérico é a área da matemática 

que estuda métodos para encontrar aproximações a soluções de modelos 

matemáticos (SPERANDIO; MENDES; SILVA, 2014). 

Segundo Sperandio, Mendes e Silva (2014), quando uma solução analítica é 

difícil de ser obtida, pode ser empregado o cálculo numérico para encontrar uma 

solução sem grandes dificuldades. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

Esse projeto tem o objetivo de desenvolver um sistema de controle de 

atuadores, como exemplo motores de corrente contínua ou atuadores hidráulicos, 

controlando a posição e velocidade de seus movimentos. Para isso é utilizado um 

controlador que recebe informações de um sensor e desenvolve uma ação de controle 

PID. 

Para o cálculo diferencial e integral utilizado pelo PID, serão aplicados 

métodos de aproximação resultantes do cálculo numérico. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Controladores PID 

 

Estes controladores utilizam a ação de controle proporcional-integral-

derivativo. 

Segundo Ogata (2011), mais da metade dos controladores industriais em uso 

atualmente emprega esquemas de controle PID. Como a maioria dos controladores 

PID são ajustados em campo, existem diferentes regras de sintonia que facilitam a 

sintonia, sendo necessário apenas pequenos ajustes em campo. 

A figura 1 demonstra a resposta transitória para um sistema de malha fechada. 



 

Figura 1 - Resposta típica de um sistema PID em malha fechada, onde são demonstrados: 

Td = tempo de atraso 

Tr = tempo de subida 

Tp = tempo de pico 

Mp = sobressinal 

Ts = tempo de acomodação 

Fonte: Ogata, 2011. 

 

4.2 Métodos de Aproximação do Cálculo de Integral e Derivada  

 

Os cálculos necessários para realização do controle PID são bastante 

complexos e quando executados em tempo real durante o processo de controle 

exigem muito processamento. Os controladores comerciais destinados a esta tarefa, 

devido ao custo de produção, não possuem capacidade para processar todos os 

cálculos desta equação em tempo real, desta forma, para aplicarmos o controle PID 

em um microcontrolador, por exemplo, temos que deduzir a equação para um formato 

digital e adotar algumas aproximações nos termos integral e derivativo, utilizando os 

métodos de aproximação apropriados (MACIEL, 2012). 

Desta forma, o controlador recebe a medição da variável de controle a cada 

intervalo de tempo específico e a partir desta amostragem, são realizados os cálculos 

de aproximação. 

 

4.2.1 Aproximação da derivada pelo método de Euler 

 



Para Maciel (2012), o método de Euler é uma das técnicas mais comuns para 

fazer a aproximação, que consiste na estratégia de derivação por emulação. Nela a 

primeira derivada no tempo de uma função é aproximada por uma diferença no tempo 

conforme a equação que pode ser observada na figura 2. O resultado desta 

aproximação pode ser observado na figura 3, comparando u(t) original com o sinal 

discretizado. 

 

 

Figura 2 - Derivada pelo método de Euler. 

Fonte: Maciel, 2012. 

 

 

Figura 3 - Gráfico de aproximação pelo método de Euler. 

Fonte: Maciel, 2012. 

 

4.2.2 Aproximação da integral pela transformação de Tustin 

 

Segundo Maciel (2012), esta regra consiste em aproximar uma integral pela 

regra trapezoidal, da seguinte maneira: 

 



∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝐾𝑇

0

=  ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝐾𝑇−𝑇

0

 +  ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝐾𝑇

𝐾𝑇−𝑇

 (1) 

Aplicado a técnica aproxima-se ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝐾𝑇

0
 no intervalo T e define-se u(kT) 

como a área acumulada dos trapézios até o instante kT, restando: 

 

𝑢(𝑘𝑇) = 𝑢(𝑘𝑇 − 𝑇) +  
𝑒(𝑘𝑇 − 𝑇) + 𝑒(𝑘𝑇)

2
𝑇 (2) 

 

Esta técnica está representada na figura 4: 

 

 

Figura 4 - Gráfico de aproximação por transformada de Tustin. 

Fonte: Maciel, 2012. 

 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Componentes da Malha de Controle  

 

São necessários alguns componentes básicos para desenvolver um sistema 

de controle de malha fechada. Entretanto, podem ser necessários outros 

componentes além dos descritos neste trabalho, dependendo das características do 

sistema. 



A figura 5 demonstra os componentes básicos para o desenvolvimento do 

sistema, que servirá de base para o desenvolvimento do algoritmo de controle em 

estudo. 

 

Figura 5 – Componentes de um sistema de controle retroalimentado. 

Fonte: Própria, 2018. 

 

Como o motor de corrente contínua pode ser controlado a partir da tensão 

aplicada em seus terminais, é possível utilizar um canal de PWM (modulação por 

largura de pulso) do controlador para realizar o controle do mesmo. 

O sensor de posição, encoder, fornece ao controlador a posição do motor. 

Desta forma, a partir do valor de posição desejado inserido no programa, o controlador 

consegue calcular a ação de controle que deve ser aplicada ao sistema, de modo a 

reduzir o erro a zero. 

A fonte de alimentação fornece energia elétrica para o funcionamento do 

sistema. O driver de potência tem a função de receber o sinal de controle do 

controlador (baixa tensão) e transforma-lo em um sinal com a tensão compatível com 

o motor. 

 

5.2 Algoritmo Para o Controle do Sistema  

 

A lógica usada para o controle se resume em enquanto o erro for diferente de 

zero aplicar as ações de controle proporcional, integral e derivativa, calculadas a partir 

do valor do erro. O valor da ação de controle é atribuído ao canal de PWM do 

microcontrolador e dessa forma consequentemente, modificando a posição do motor. 

 

5.2.1 Ação de Controle Proporcional 

 



A ação de controle proporcional é diretamente proporcional ao sinal de erro; 

portanto, o seu cálculo consiste apenas da multiplicação do erro por uma constante 

(kp): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝 = 𝑒𝑟𝑟𝑜 ∗ 𝑘𝑝 (3) 

 

5.2.2 Ação de Controle Derivativa 

 

O controlador realiza o cálculo inúmeras vezes enquanto houver erro no 

sistema. O tempo entre um cálculo e outro é representado por “dt” (figura 6). A cada 

cálculo é realizado uma leitura do sinal de erro e o valor é armazenado na variável 

“erro”. A variável “eant” recebe o valor do erro do cálculo anterior (“eant”  erro 

anterior). 

 

 

Figura 6 – Aproximação do cálculo da derivada. 

Fonte: Adaptado de Maciel, 2012. 

 

Deste modo pelo método de Euler a derivada do sinal de erro pode ser 

calculada pela equação 8: 

 

𝐷𝑒𝑟𝑖 =
𝑒𝑟𝑟𝑜 − 𝑒𝑎𝑛𝑡

𝑑𝑡
 (4) 

 

Multiplicando pela constante derivativa tem-se a ação de controle derivativa: 



𝐷𝑒𝑟𝑖 = (
𝑒𝑟𝑟𝑜 − 𝑒𝑎𝑛𝑡

𝑑𝑡
) ∗ 𝑘𝑑 (5) 

 

5.2.3 Ação de Controle Integral 

 

A cada cálculo a área do trapézio é armazenada na variável “aatual”. A 

variável “aant” recebe o valor do acumulado, ou seja, a soma da área de todos os 

trapézios calculados até o momento (figura 7). 

 

 

Figura 7 – Aproximação do cálculo da integral. 

Fonte: Adaptado de Maciel, 2012. 

 

Deste modo pela Transformação de Tustin a área do trapézio pode ser 

calculada pela equação 6: 

 

𝑎𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 =
(𝑒𝑟𝑟𝑜 + 𝑒𝑎𝑛𝑡) ∗ 𝑑𝑡

2
 (6) 

 

Somando a área do trapézio com a área acumulada: 

𝑎𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 = (
(𝑒𝑟𝑟𝑜 + 𝑒𝑎𝑛𝑡) ∗ 𝑑𝑡

2
) + 𝑎𝑎𝑛𝑡 (7) 

 

Multiplicando pela constante integral tem-se a ação de controle integral: 



𝐼𝑛𝑡𝑒 = ((
(𝑒𝑟𝑟𝑜 + 𝑒𝑎𝑛𝑡) ∗ 𝑑𝑡

2
) + 𝑎𝑎𝑛𝑡) ∗ 𝑘𝑖 (8) 

 

 

6 RESULTADOS 

 

Segue abaixo a programação em português estruturado da lógica 

desenvolvida, juntamente com os cálculos das ações de controle proporcional, integral 

e derivativa. 

 

Programa Controle_PID 

Var 

   posicaoAtual, valorDesejado: real 

   erro, eant, aatual, aant, prop, inte, deri: real 

   kp, ki, kd, dt, Calc: real 

Início 

   enquanto (posicaoAtual <> valorDesejado) faca 

      erro <- (valorDesejado - posicaoAtual)   // cálculo do erro 

// Controle Proporcional 

      prop <- (erro * kp)   // Ação Proporcional                     

// Controle Integral  APROXIMAÇÃO DA INTEGRAL PELA TRANSFORMAÇÃO DE TUSTIN 

      aatual <- ((erro + eant) / 2) * dt   // área do trapézio 

      aatual <- aatual + aant   // soma da área do trapézio com o acumulado 

      inte <- (aatual * ki)   // Ação Integral 

// Controle Derivativo  APROXIMAÇÃO DA DERIVADA PELO MÉTODO DE EULER 

      deri <- ((erro - eant) / dt)   // divisão da variação do erro pelo tempo 

      deri <- (deri * kd)   // Ação Derivativa 

// Ação de Controle PID 

      calc = prop + inte + deri; // cálculo PID 

      carga = calc; // Carrega o duty cycle do PWM com o valor calculado pelo algoritmo PID 

      eant = erro; // armazena o valor do erro anterior 

      aant = aatual; //armazena o valor do acumulado anterior 

   fimenquanto 

fimalgoritmo 



Com a programação desenvolvida para o controle de posição pode-se gerar 

uma trajetória de pontos, ou seja, é possível controlar a posição em função do tempo, 

sendo assim tem-se o controle de velocidade. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É evidente como na sociedade moderna se tornou cada vez mais presente e 

necessário meios de controlar dispositivos sem a interferência humana para garantir 

uma maior qualidade em processos, levando em consideração precisões maiores e 

perdas menores. Em diversos cenários o controle de posição e velocidade de motores 

é imprescindível para o objetivo ser alcançado. Desta forma, conclui-se que a 

implementação de um algoritmo de controle é algo complexo e que depende de muitas 

variáveis, sendo assim é necessária uma análise abrangente para alcançar resultados 

satisfatórios. 
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