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CONTROLE DE VAZÃO PID PARA SISTEMAS DE 

REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO COM PAR ÁGUA–BROMETO 

DE LÍTIO 

 

RESUMO 

 

A presente abordagem descreve o desenvolvimento de um sistema de 

controle de vazão para unidades de refrigeração por absorção com o par água-brometo 

de lítio. Este sistema contemplará unidades de refrigeração que operam a pressões 

negativas, onde a aferição de vazão por métodos intrusivos não é tolerada e a 

recirculação é promovida por bombas monofásicas de baixa potência, as quais exigem 

métodos não convencionais na alteração de suas rotações. Para tanto foi alcançada, 

mediante levantamento teórico e informacional, uma bancada experimental 

reproduzindo as condições necessárias ao escoamento da solução salina água-brometo 

de lítio. A mesma foi devidamente instrumentada por dispositivos de monitoramento e 

intervenção, cujo correto ajuste e configuração foram evidenciados segundo a 

consecução de testes preliminares para a água.  A interação com a bancada experimental 

se deu com o auxílio de um prévio instrumento virtual de controle, implementado na 

linguagem gráfica labVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), 

constatando-se a comunicação e o gerenciamento dos dispositivos mencionados. Em 

seguida foi implementado, na mesma linguagem, um sistema de controle em malha 

fechada, de ação controladora PID (Proporcional-Derivativo-Integral), cuja primeira 

avaliação ocorreu mediante ensaios com água, os quais permitiram atestar o controle de 

vazão e familiarizar-se com os métodos de sintonia do controlador. Depois de tomadas 

as devidas precauções, foram realizados ensaios com a solução água-brometo de lítio, a 

partir dos quais efetivaram-se as adequações que culminaram no êxito da presente 

abordagem.      

 

 

Palavras-chave – Refrigeração; Absorção; Controle; Vazão. 
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PID FLOW CONTROL FOR ABSORPTION REFRIGERATION 

SYSTEMS WITH PAIR WATER – LITHIUM BROMIDE 

 

 

ABSTRACT 

 

This approach describes the development of a flow control system for 

absorption refrigeration units with the pair lithium bromide-water. This system will 

include refrigeration units that operate at negative pressure, where the measurement of 

flow by intrusive methods is not tolerated and the recirculation is promoted by low-

power single-phase pumps, which require unconventional methods for shift rotations. 

For that, was achieved through theoretical and informational researches, a testing bench 

reproducing the conditions required for the flow of saline water-lithium bromide. The 

same was properly instrumented for monitoring and intervention devices, whose correct 

adjustment and configuration were observed according to the achievement of 

preliminary testing of the water. The interaction with the testing bench took place with 

the aid of a previous virtual instrument control, implemented in the graphical language 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), evidencing the 

communication and management of the devices mentioned. Then was implemented in 

the same language, a system of closed-loop control, with PID controller (Proportional-

Integral-Derivative), whose first evaluation occurred by testing with water, which 

allowed attest to the flow control and become familiar with methods of tuning. After 

appropriate precautions, tests were conducted with the solution water-lithium bromide, 

from which was conducted the adaptations that culminated in the success of this 

approach. 

 

Keywords – Cooling; Absorption; Control; Flow. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Os incessantes esforços frente ao panorama atual, no alcance de significativas 

reduções nos custos com o consumo energético, aliado a também atual preocupação em 

explorar de forma otimizada o meio ambiente, implicou no questionamento das matrizes 

energéticas vigentes e fez com que o retorno à prática de antigas tecnologias fosse 

reconsiderado. 

Uma destas tecnologias corresponde à produção de frio a partir dos sistemas de 

refrigeração por absorção, sendo estes alimentados por rejeitos térmicos e apresentando 

geralmente como fluido de trabalho, substâncias consideradas como não agressoras do 

meio ambiente. Tal tecnologia, em razão da farta disponibilidade de energia elétrica, 

havia sido colocada à margem, substituída pelos sistemas de refrigeração por 

compressão, que se utilizava, como fluido de trabalho, os gases halogenados CFC’s, 

HCFC’s e HFC’s,(SANTOS,2005). 

A refrigeração por absorção consiste em um caso particular dos sistemas de 

sorção e faz uso das propriedades físico-químicas dos pares refrigerantes, para a 

produção do efeito frigorífico. Suas unidades de refrigeração são compatíveis, em seus 

aspectos construtivos e funcionais, com as particularidades dos fenômenos envolvidos 

com o par refrigerante durante os processos termodinâmicos.  

Os pares refrigerantes mais empregados são H2O-NH3 e H2O-LiBr, cujas as 

características termodinâmicas são favoráveis ao aproveitamento de fontes térmicas de 

baixa entalpia, além de não representarem nenhum risco ao meio ambiente.    A solução 

água-brometo de lítio dispõe de uma série de vantagens frente ao par água-amônia, que 

por utilizar a água como refrigerante, oferece condições ideias ao condicionamento de 

ambientes, porem limítrofes, uma vez que restringe a temperatura no evaporador a 0 °C 

e requer condensadores resfriados a água. 
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No que diz respeito ao brometo de lítio, em se tratar de um sal sólido no seu 

estado puro, é passível de cristalizar-se sob determinadas condições de concentração, 

temperatura e pressão. O somatório destas implicações exige que os sistemas de 

absorção permaneçam seguramente dentro de condições ótimas, verificadas por 

intermédio de um controle adequado de seus parâmetros.    

O controle de vazão é essencial à garantia de que os resultados alcançados pelo 

sistema de refrigeração por absorção com par água-brometo de lítio, permaneçam dentro 

dos níveis pretendidos. Além de proporcionar um maior controle e consequente 

dilatação da gama de resultados fornecidos pelo sistema, possível pela a adoção de um 

método de controle de vazão adequado. 

 

  

1.1 Aspectos Motivacionais 

 

 Os baixos custos incorridos com a recirculação nos sistemas de absorção abrem 

uma enorme vantagem em relação aos ciclos de compressão a vapor, no que tange ao 

dispêndio de recursos energéticos. E aliado ao fato desses sistemas integrarem plantas 

de cogeração, faz dos mesmos uma alternativa promissora ao alcance dos objetivos 

atuais. 

Em se tratando de uma tecnologia de refrigeração, ao qual a retomada as 

pesquisas e aplicações é recente. Torna-a passível de uma vasta gama de contribuições, 

as quais possibilitarão o gradativo aprimoramento, dentro de seus limites. Portanto o 

refinamento destes sistemas, em virtude de sua importância e potenciais, verifica-se 

como legítimo.   

 Neste contexto, além de intervenções de caráter construtivo nas unidades de 

refrigeração, é essencial a manutenção dos parâmetros do sistema dentro dos níveis 

pretendidos, como garantia de que os resultados alcançados sejam satisfatórios. Além de 

proporcionar uma resposta rápida e eficaz perante possíveis flutuações nas condições de 

operação, bem como uma consequente dilatação da gama de resultados obtidos, 

possíveis pela a adoção de um método de controle adequado. 

Contribuições importantes como a de Santos (2005), complementada pelo 

trabalho de Rocha (2010), em suas abordagens a um sistema de refrigeração por 



3 
 

 
  

absorção de duplo efeito, em série, com o par água – brometo de lítio. A primeira de 

caráter teórico e a segunda, teórico – experimental, não tiveram seus objetivos 

completamente alcançados, em vista da impossibilidade de reprodução das condições, 

na unidade abordada, necessárias aos parâmetros almejados. Tais condições não 

puderam ser alcançadas, devido aos problemas enfrentados na aferição e no controle de 

vazão, que apesar de não consistir no foco de seus trabalhos, limitou o êxito destas 

abordagens. Estas limitações ocorreram pelo fato de os sistemas de refrigeração com o 

par água – brometo de lítio operarem a pressões negativas, utilizando-se de medidores 

ultrassônicos na aferição e de bombas herméticas de baixa potência para a recirculação. 

Enquanto que o primeiro não apresenta armazenadas informações sobre a solução salina 

água/brometo de lítio, o segundo inviabiliza o emprego de métodos convencionais na 

alteração de suas rotações. 

Perante estas circunstâncias, visando contribuir para o aprimoramento dos 

sistemas de absorção, possibilitando a permanência do referido sistema nas condições 

ótimas de operação. O presente trabalho propôs desenvolver um controle de vazão para 

o sistema de refrigeração por absorção com par água-brometo de lítio, abordado.      

 

 

1.2.  Objetivos:  

 

1.2.1 Geral: 

 

O presente trabalho visa contribuir para o alcance e manutenção das condições 

ótimas de operação, em sistemas de refrigeração por absorção com par água – brometo 

de lítio, através do controle adequado de vazão. 

 

1.2.2 Especificos: 
 

 Montagem de uma bancada para estudo experimental que permita a reprodução 

das condições de escoamento concernentes aos Sistemas de Refrigeração por 

Absorção que utilizam o par água/ brometo de lítio; 
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 Alcance de um dispositivo de atuação, baseado no método de Variação de 

tensão, o qual tenha êxito em alterar as rotações da bomba hermética, e que seja 

passível de comunica-se com LabVIEW; 

 Estabelecer a comunicação com medidor ultrassônico UFM 170, permitindo a 

aferição e aquisição de dados em tempo real; 

 Estabelecer a comunicação e gerenciamento pelo LabVIEW, com a bancada 

devidamente instrumentalizada; 

 Implementação e refinamento, em LabVIEW, de um sistema de controle para 

vazão em malha fechada, de ação controladora PID; 

 Efetivação do controle pretendido para solução água/ brometo de lítio, tendo 

como variável de controle a vazão. 

 

 

1.3 Metodologia  

 

1.3.1 Levantamento Bibliográfico 

 

Neste ponto do trabalho, assim como em toda etapa inicial de uma abordagem 

científica, será construído todo o suporte teórico e informacional, rastreando-se as 

contribuições concernentes ao tema exposto, nos meios de difusão do conhecimento 

científico e via consulta a obras basilares e contribuições locais que remetam a 

problemática do trabalho. 

  

1.3.2 Construção da Bancada Experimental 

 

Em primeiro momento, levantar-se-ão os aspectos funcionais e construtivos, 

bem como o dimensionamento dos dispositivos
1
 de monitoramento e intervenção, 

referentes a um sistema que reproduza os processos envolvidos com controle de vazão 

na unidade de refrigeração por absorção de duplo efeito com par água – brometo de 

lítio, propriedade do Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal da Paraíba, 

LES-UFPB. Em segundo momento, será efetivada a confecção e montagem deste 

sistema, assim como a instalação dos dispositivos mencionados, de forma que se torne 

                                                             
1 Consistem de sensores, atuadores e transdutores. 
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possível a realização de avaliações prévias, as quais possibilitarão as adequações 

necessárias e conduzirão ao refinamento do mesmo. O capítulo VI da presente 

abordagem será dedicado a expor as peculiaridades da bancada experimental.   

   

1.3.3 Instrumentação e Aquisição de Dados 

 

 Uma vez confeccionada e instalada a bancada experimental, o passo seguinte 

será a adequada instrumentalização da mesma, processo no qual serão selecionados, e 

em seguida aperfeiçoados, os dispositivos de intervenção e aquisição de dados, que 

alimentarão e proporcionarão ao sistema de controle proposto, os meios necessários ao 

seu êxito. 

 

1.3.4 Alcance e Refinamento do Controle Pretendido 

 

Estando todo aparato experimental, operando de forma adequada e garantida a 

eficácia dos dispositivos eletrônicos mencionados (sensores, atuadores e transdutores), 

no monitoramento e intervenção nas condições de funcionamento da bancada. Será 

concebida uma malha de controle, implementada com auxílio linguagem de 

programação gráfica  LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench), por intermédio da qual este sistema se comunicará com a bancada 

experimental, realimentando-se e gerando as intervenções na mesma, a partir das quais 

proporcionarão o controle da variável alvo desta abordagem. 
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CAPÍTULO II 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Esta fase do trabalho compreende, em primeiro momento, um resumo dos 

principais episódios da refrigeração, em especial da refrigeração por absorção, e do 

controle. E em segundo momento aborda o controle de processos, em seu caráter 

funcional, apresentando os métodos de controle de processos e introduzindo a definição 

de sistemas de controle, seus insumos e produtos, culminando nas estratégias de 

controle. Por fim, insere os conceitos fundamentais condizentes as bombas de 

acoplamento magnético e motores elétricos, expondo as estratégias de controle de 

velocidade em motores de indução. 

 

 

2.1 Histórico da Refrigeração 

   

Os primeiros vestígios de técnicas frigoríficas remetem aos chineses, que por 

volta de 1000  a.c. , buscando conservar seus alimentos e bebidas, transportavam blocos 

de gelo  de lagos e  rios congelados durante as estações geladas, os quais eram 

armazenados em poços revestidos em palha, abastecendo-os durante as estações quentes 

(SOUZA, 2007). 

Os Egípcios e Indianos, 500 a.C., produziam gelo armazenando água em vasos 

cerâmicos, durante as noites frias, fazendo uso do efeito frigorífico provocado pela 

evaporação da lâmina de água que envolvia a superfície externa do vaso, em  razão da 

temperatura noturna e dos climas secos e temperados (SOUZA, 2007). 

Marinheiros europeus perceberam que o gelo formado no convés de um navio 

podia ser derretido com um sal, como o sal de cozinha ou salitre. Descobrindo a 

propriedade de alguns sais em baixar a temperatura de fusão do gelo, o implica também 

em reduzir a temperatura de congelamento da água. Porém o primeiro a divulgar um 
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estudo sobre o efeito frigorifico com misturas foi Blas Villafranca, médico espanhol 

residindo em Roma, que publicou um processo de resfriamento do vinho usando nitrato 

de potássio, em 1530 (SOUZA, 2007). 

Em 1600 na França, tornou-se comum, imergir garrafas long-necked em 

recipientes com água contendo sais dissolvidos, na intenção de reduzir para obtenção de 

gelo. Até o final do século 17, licores e sucos congelados tornaram-se populares na 

sociedade francesa. 

Foi no século XIX que se deu início o desenvolvimento do sistema refrigeração 

por absorção, onde no ano de 1845, Edmund Carré projeta e comercializa uma máquina 

com um refrigerante binário, composto de água e ácido sulfúrico, empregado no 

resfriamento de água para consumo (MARQUES, 2010). 

Em 1851, outro menbro da familia Carré, Ferdinand E. Carré (irmão de Edmund 

Carré) projetou o primeiro sistema comercial empregando água e amônia como par 

refrigerante, e de 1859 ate 1960, 14 patentes com o par água-amônia forma registrados 

(MARQUES, 2010). Este sistema possilitou a concepção de diversos outros, tais como 

o ilustrado na Figura 2.1 fabricado por Potifex e Wood em 1887 (MOREIRA, 2004). 

 

 

Figura 1Figura 2.1 - Sistema de absorção fabricado por Potifex e Wood em 1887, (MOREIRA, 2004). 
Figura 2.1 - Sistema de absorção fabricado por Potifex e Wood em 1887, 

(MOREIRA, 2004). 
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 Em 1880 o egenheiro alemão Carl Von Linde desenvolveu o sistema de 

refrigeração por compressão de vapor, e em razão das vantagens em se ulitizar estes 

sistemas, no que se refere à disponibildade dos recursos energéticos da época, a 

utilização dos sistemas de refrigeração por absorção passou a ser desencorajada.  No 

momento que o custo com energia elétrica tornou-se expressivo (e. g. no período após a 

primeira guerra mundial), os sistemas de refriegração por absorção tornaram-se 

novamene atrativos e utilizados em larga escala (MARQUES, 2010).  

Em 1899 Herman Geppert patenteou um sistema de absorção contínuo que não 

requeria bomba para circulação, como nos sistemas anteriores. O sistema se valia de um 

gás inerte e pressão parcial, porem não logrou êxito, em razão da discrepancia entre a 

massa molecular entre o ar e a amônia, impedindo a circulação natural (SOUZA, 2007). 

Em 1929, foi publicada por R.S. Taylor da SERVEL uma relação contendo 66 

compostos orgânicos como refrigerantes e absorvedores (VARANI, 2001). 

No período que compreende 1920 e 1940, Edmund Altenkirch tornou-se o 

pioneiro no domínio da tecnologia de refrigeração por absorção. Em razão de seu 

apurado conhecimento das priopiedades termodinâmicas de misturas, possibilitando a 

minização das perdas energeticas envolvidas e a redução das irreversibilidades 

(MOREIRA, 2004).   

Por volta de 1930 foi desenvolvido na Suécia o refrigerador Electrolux de uso 

doméstico baseado nas patentes de G. Munters e B. Von Platen. Estes refrigerantes 

foram comercializados em muitos países até os anos 50, quando foram preteridos frente 

ao avanço tecnológico dos refrigeradores por compressão de vapor (MOREIRA, 2004).  

De acordo com Varani (2001), em 1940 Os sistemas de refrigeração utilizando 

água-brometo de lítio tiveram siginificativas contribuições pelas Carrier e Servel. Estes 

sistemas, a principio, utilizavam o par água-cloreto de lítio, a substituição ocorreu pela 

Carrier em 1945. 

Em 1945, A Carrier introduziu em escala industral o primeiro chillers de 

absorção utilizando o brometo de lítio. Tais unidades comportavam 100 a 700 TR (350 

KW), usando vapor de baixa-pressão como fonte de calor (SOUZA, 2007). 
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Sengundo Moreira (2004), as empresas TRANE COMPANY e a YORK 

INTERNATIONAL lançaram no mercado as primeiras unidades herméticas, nos anos 

de 1959 e 1960. 

Nos anos de 1973 e 1979, crises energéticas envolvendo o setor de petróleo 

encorajaram a retomada das tecnologias de refrigeração por absorção, por envolverem 

sistemas que se utilizam de fontes de baixa energia entálpica, tornando-se 

economicamente atrativos, viabilizando os projetos de cogeração e recuperação de calor 

rejeitado. Empresas americanas como Trane Company, Carrier e York, associadas a 

grandes empresas japonesas detém uma alta tecnologia neste setor (MARQUES, 2010).  

 

2.2 Historico do Controle 

 

O controle dos recursos hídricos sempre consistiu em fator determinante no auge 

de importantes civilizações, ao ponto de serem estas denominadas de civilizações 

hidráulicas, em vista de seus engenhosos sistemas de armazenamento e distribuição de 

água. E o mau uso destes recursos causou, historicamente, o seu declínio. As antigas 

sociedades comprovaram sua dependência da água através da agricultura irrigada, 

desenvolvendo-se nas proximidades de grandes rios como o rio Nilo, no Egito, por volta 

de 6000 A.C, rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, por volta de 4000 a.C., e Rio 

Amarelo, na China, por volta de 3000 a.C. Na Índia, há  indícios da prática da  irrigação 

em 2500 a.C . 

Durante o inverno as águas do Nilo avançavam deslocando consideravelmente 

suas margens, e ao regredirem deixavam uma camada de húmus extremamente fértil, 

onde os camponeses podiam praticar o cultivo do trigo e alimentar seus animais. 

Entretanto, se a cheia fosse excessiva causava devastação e se fosse insuficiente 

provocava a escassez de alimentos. Logo era imprescindível para os egípcios o controle 

das cheias do Nilo. 

Sob o comando do faraó Ramsés III, os egípcios construíram diques represando 

o Nilo em vales estreitos, elevando o nível das águas e confinando-as em grandes 

reservatórios. A partir deste momento evidenciava-se a intervenção do homem na 

natureza, garantindo a disponibilidade de recursos hídricos. O acesso destas águas aos 
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campos de cultivo ocorria por gravidade e pelo intermédio de canais e de comportas.  

Experiências semelhantes ocorriam em outras partes do globo (MELLO; SILVA, 2007). 

Os persas, visando transportar as águas de fontes nas montanhas até as planícies 

onde se concentrava a população, canalizavam a água através de galerias subterrâneas, 

escavadas no solo em profundidades que podiam alcançar até 10 metros denominados 

jubes (SILVA,1998) 

De acordo com Carneiro (2007), foi na Grécia (180 ac. a 160 ac) que se deu o  

iniciou do desenvolvimento de tecnologias  para captação e distribuição de água por 

longas distâncias. O templo de Apolo na antiga cidade de Camiros, em Rhodes, foi 

construído em um local de topografia elevada, propositalmente, na intenção de coletar 

as água das chuvas, onde abaixo desse grande templo, foi construído um conjunto de 

cisternas, que acumulavam as águas provenientes dos seus diversos terraços do templo, 

as quais então, através de um sistema de canalização feito de barro, eram conduzidas em 

direção aos bairros da cidade, situados em níveis mais baixos. (LIEBMANN,1979 apud 

PERINI, 2005). 

Segundo Swansea University; Bowdoin College (2006) apud Hespanhol (2008). 

Os romanos visando prover o desenvolvimento de importantes centros ubanos do 

império, construíram imponentes aquedutos, subterrâneos ou elevados sob 

arcadas,totalizando onze e abrangendo 502 quilômetros de extensão. Sendo o mais 

extenso deles o Aqua Márcia com uma extensão 91 quilômetros e vazão diária de 

187.600 m
3
. De acordo com Hespanhol (2008) o primeiro aqueduto foi construido 

durante o governo de Calígula, o Aqua Appia (Figura 2.2) em 312 a.C. , com dezesseis 

quilômetros de extensão e uma vazão diária de 73.000 m
3
. 
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. 

Figura 2.2 - Seção transversal do Aqua Appia, (HESPANHOL, 2008). 

Figura 2 Figura 2.2 - Seção transversal do Aqua Appia, (HESPANHOL, 2008). 
A utilização de comportas tais como mecanismos de controle de fluxo, teve 

como precussor a civilização egípcia, provavelmente na simples redução do fluxo por 

obstrução da seção transversal normal a direção do mesmo, nos sistemas de irrigação e 

abastecimento de água. Porem elas foram expressivamente mais usadas na navegação, 

através do fechamento de pequenos canais, afluentes ao Nilo, de modo que, a montante, 

se inundasse o suficiente para permitir a passagem de embarcações com pequeno 

calado, tal intervenção é conhecida hoje como eclusa. Essas operações eram realizadas 

com comportas de madeira, permitiam que as embarcações chegassem ao rio principal 

trazendo consigo a produção agrícola dos afluentes do rio Nilo (ALMEIDA, 1968). 

Além dos egípcios, tem-se notícia que os chineses, através do êxito do 

engenheiro Chiao Wei-Yo no Grande Canal Jing Han, século 10, foram um dos 

primeiros povos a utilizar comportas. Na Europa o registro da primeira eclusa data de 

1398, no canal de Stecknitz, Alemanha, e a primeira eclusa de câmara data de 1409, 

também na Alemanha, em Hahnenburg.  A primeira eclusa que se conhece em detalhes 

é a de Viarena, construída em 1439, em Milão, no Rio Ticino.  Durante a Renascença, 

na Itália, o gênio criativo de Leonardo da Vinci presenteou a humanidade com a famosa 

Porta de Busco ou Vinciana, na qual a compressão da própria água possibilita reduzir a 

espessura, o peso e o custo das comportas (Rebouças; Braga; Tundisi, 2006 ). 
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Figura 3Figura 2.3 – Retificação do rio Arno, (Rebouças; Braga; Tundisi, 2006). 
Figura 2.3 – Retificação do rio Arno, (Rebouças; Braga; Tundisi, 2006). 

 

Um dos mais antigos dispositivos para elevação de água corresponde a picota ou 

cegonha (2500 a. C.), aparelho bastante comum no oriente médio utilizado na remoção 

de água em poços, de forma rápida e eficaz (CARNEIRO, 2007). Este aparato (Figura 

2.4) era composto de duas hastes de madeira, um delas disposta na posição vertical, 

servindo como base, e a outra acoplada na porção superior e perpendicular à primeira, 

esta última possui em umas de suas extremidades um peso e na outra um recipiente para 

a água. Seu principio de funcionamento é simples e consiste no braço de alavanca, onde 

descendo o recipiente ao poço, o peso na outra extremidade da haste facilita içar o 

recipiente com água.  Posteriormente surgiram outros dispositivos como o sarilho usado 

para elevar um balde, aparato simples em que um cabo é tracionado por enrolamento em 

um cilindro, acionado por uma manivela; em seguida veio a nora (Figura 2.4), aparelho 

usado para tirar água de poços ou cisternas, constituído por uma roda com pequenos 

reservatórios ou alcatruzes e por fim a roda persa . Ambos os mecanismos mencionados 

eram movidos por trabalho humano ou animal e podem ser encontrados em uso ainda 

hoje (LOPES, 2011). 
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Figura 4 Figura 2.4 – Cegonha à esquerda e Nora típica da algarvia nos secs. XIX -XX, a direita (CARNEIRO, 2007). 
Figura 2.4 – Cegonha à esquerda e Nora típica da algarvia nos secs. XIX -XX, a 

direita (CARNEIRO, 2007). 

 

Ainda segundo Lopes (2011) uma das mais antigas concepções de bomba 

hidráulica corresponde ao Parafuso de Arquimedes, Figura 2.5, empregado por 

Senaquerib, Rei da Assíria, na irrigação dos Jardins Suspensos da Babilônia em Nínive, 

no século VII a.C.  tal aparato foi posteriormente melhor detalhado por Arquimedes de 

Siracusa  no século III a.C e empregava   o mesmo principio atualmente utilizado nas 

bombas centrífugas axiais.  

 

 

Figura 5 Figura 2.5 – Parafuso de Arquimedes (CARNEIRO, 2007). 
Figura 2.5 – Parafuso de Arquimedes (CARNEIRO, 2007). 
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 Os gregos e os romanos já possuíam o conhecimento das bombas alternativas, a 

pistão ou êmbolo. Sabe-se que Ctesibius (por volta de 250 a.C.) criou uma bomba 

alternativa usando  uma roda d’água para acionamento, montada por seu discípulo Hero 

de Alexandria (LOPES, 2011).  De acordo com Carneiro (2007), bombas de 

deslocamento positivo, tais como o sifão (Figura 2.6), já eram utilizados em 1550 a.C., 

para facilitar a captação de água, a operação de bombeamento era manual e realizada 

por duas pessoas. Ainda segundo a mesma, o grego Dános (por volta de 1485 a.C.)   

ficaria conhecido como pai da bomba de água.  

 

 

Figura 6 Figura 2.6 – Sifão de acionamento manual, (CARNEIRO, 2007). 
Figura 2.6 – Sifão de acionamento manual, (CARNEIRO, 2007). 

 

As bombas cinéticas, apesar de seu princípio de funcionamento basear-se em 

concepções antigas, a exemplo do parafuso de Arquimedes, somente passaram a ser 

confeccionadas e dispostas para uso no início do século XIX. A exigência, por parte 

destes dispositivos, de mecanismos acionadores compatíveis, provocou uma 

momentânea interrupção no seu avanço. Um exemplo deste fato corresponde a "bomba 

de ar" do inventor francês Denis Papin (fim do século XVII), aparelho denominado, fole 

de Hesse, em homenagem ao patrono de Papin, o príncipe de Hesse (LOPES, 2011).  

Outro método de controle de fluxo que já havia sido historicamente consagrado 

foi o controle por intermédio de válvulas, sendo a mais famosa delas a torneira, se 

encontrando presente nos sistemas de abastecimento romanos e cretenses, inclusive nas 
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residências. Seu principio de funcionamento consistia simplesmente na utilização de um 

cilindro dotado de um orifício perpendicular ao seu eixo longitudinal e o mesmo era 

introduzido no duto, interrompendo ou não a passagem do fluxo, pelo ajuste do 

posicionamento.  Segundo Alves et. al .(2005) este dispositivo de controle foi utilizado 

durante toda a Idade Média e somente no século XIV, quando a água passou a ser 

fornecida às casas com o auxílio de bombas a vapor, exigindo um dispositivo de 

controle capaz de suportar o aumento da pressão na água, é que em 1800 na Inglaterra, 

Thomas Gryll inventa a torneira de rosca, cujo princípio é semelhante às torneiras atuais 

convencionais, possuindo um parafuso que forçava um anel vedante contra uma 

superfície plana, interrompendo assim o fluxo da água. 

 Foram os gregos (por volta de 300 a. C.) os precusores da engenharia de 

sistemas com retroação, através do relógio de água de Ktesibios, o qual operava por 

gotejamento, a uma taxa constante, dentro de um reservatório medidor. Porém a 

manutenção deste gotejamento dependia de que o reservatório de alimentação fosse 

mantido a um nível constante, para tanto se idealizou uma boia, semelhante à do 

controle de nível das caixas de descarga dos vasos sanitários atuais. Após Ktesibios, a 

ideia do controle de nível de líquido ao lampião a óleo de Fílon de Bizâncio (NISE, 

2002). 

Por volta de 1681, o físico e inventor francês Denis Papin inventa a válvula de 

segurança, consistindo no primeiro dispositivo de regulação de pressão de vapor. Seu 

principio foi mais elaborado com a inclusão de peso na parte superior da válvula, a qual 

aliviava a pressão interna da caldeira, assim que ação da pressão na parte superior da 

caldeira excedesse o valor do peso. Ainda no século XVII, o inventor holandês Cornelis 

Drebbel, desenvolveu um sistema de controle de temperatura exclusivamente mecânico 

para chocar ovos, O dispositivo utilizava um pequeno frasco de álcool e mercúrio com 

um flutuador aí inserido. O flutuador era conectado a um abafador que controlava a 

chama. Uma parte do frasco era inserida na incubadora para sentir o calor gerado pelo 

fogo. Quando o calor aumentava, o álcool e o mercúrio se expandiam, elevando o 

flutuador, que fechava o abafador e reduzia a chama. Uma redução na temperatura fazia 

o flutuador descer, abrindo o abafador e aumentando a intensidade da chama (NISE, 

2002). 
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Em 1745, Edmund Lee aplicou um método de controle de velocidade a um 

moinho de vento, pelo posicionamento das pás consonante o aumento da intensidade do 

vento. Anos mais tarde, em 1809 , William Cubitt aperfeiçoou sua idéia dividindo a vela 

do moinho de vento em venezianas móveis (NISE, 2002). 

Ainda no século XVIII, é atribuído a James Watt o primeiro trabalho 

significativo em controle automático, tratando-se do regulador de velocidade de uma 

máquina a vapor. Neste dispositivo, um subsistema contendo duas esferas em rotação 

controlava o acesso de combustível ao motor. O regulador atuava de forma que se a 

velocidade fosse inferior a um valor estabelecido, a diminuição da força centrifuga do 

regulador provocava seu deslocamento para baixo, promovendo uma queda de pressão 

no cilindro de potencia e a consequente abertura da válvula, fornecendo mais 

combustível. De outra maneira, um aumento da velocidade do motor em relação a um 

valor estabelecido, implicaria num aumento da força centrifuga do regulador e com isso 

sua elevação, provocando um aumento de pressão no cilindro de potencia, e com isso 

uma queda no suprimento de combustível (OGATA, 2003). 

 

 

Figura 7 Figura 2.7 – Sistema de controle de velocidade, James Watt (OGATA, 2003). 
Figura 2.7 – Sistema de controle de velocidade, James Watt (OGATA, 2003).  
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Em 1922, o engenheiro eletricista Nicolas Minorsky desenvolveu um sistema de 

pilotagem automática para embarcações. O controle foi possível através de uma 

modelagem composta de equações diferenciais, as quais o descreviam a estabilidade da 

embarcação (CONTROL SYSTEMS MAGAZINE, 1984). 

Em 1932, Nyquist desenvolveu um procedimento relativamente simples para a 

determinação da estabilidade de sistemas de malha fechada com base na resposta de 

malha aberta a excitações senoidais estacionárias (SANTOS, 2005).  

Em 1934, Hazen, introduz o termo servomeccinismos em sistemas de controle de 

posicionamento, discutindo o projeto de servomecanismos a relê, sensíveis a variações 

de entrada (OGATA, 2003). 

Durante a década de 40, a análise de ganho em sistemas tornou-se possível a 

partir de métodos de resposta em frequência, em especial os métodos com base nos 

diagramas de Bode, viabilizando o projeto de sistemas de controle linear de malha 

fechada que satisfizessem o desempenho requerido (OGATA, 2003). 

Em 1948, Walter Richard Evans desenvolveu um método gráfico para traçar as 

raízes de uma equação característica de um sistema com retroação cujos parâmetros 

mudam de valor em  uma faixa particular . Tal método ficou conhecido como lugar das 

raízes, somando-se as contribuições de Bode e Nyquist na formulação dos fundamentos 

da teoria para análise e projeto de sistemas de controle lineares (NISE, 2002). 

Ainda em 1948, o matemático estadunidense Norbert Wiener, em suas 

contribuições sobre os fenômenos neurológicos e os sistemas de controle no corpo 

humano, tornou-se pioneiro neste campo, possibilitando o desenvolvimento de sistemas 

complexos de automação (HANAPPI; EGGER, 1998). 

Na década de 60, os avanços na computação, no que diz respeito à velocidade de 

processamento, permitiu a análise de sistemas complexos em espaços de tempo cada 

vez menores. E na intenção de abordar a complexidade de sistemas modernos, bem 

como atender às rigorosas exigências impostas pelas aplicações industriais, surgiram às 

técnicas de projeto baseadas na teoria de controle moderno. Os estudos desenvolvidos a 

partir dessa década culminaram na modelagem dos sistemas sob a representação em 

espaço de estados. São então apresentadas as formas canônicas e os conceitos de 
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controlabilidade e observabilidade introduzidos por Kalman, bem como as técnicas de 

alocação de pólos por Ackermann (SANTOS,2005). 

No período que compreendeu 1960 e 1980, o controle otimizado dos sistemas 

determinístico e estocásticos, da mesma forma que o controle adaptativo e 

aprendizagem de sistemas complexos foram amplamente explorados. De 1980 em 

diante, o foco passou a ser o controle robusto controle H∞ e tópicos associados 

(OGATA, 2003). 

Atualmente, os sistemas de controle encontram aplicação ampla na direção, 

navegação e controle de mísseis e de naves espaciais, bem como em aviões e navios. 

Por exemplo, os navios modernos usam uma combinação de componentes elétricos, 

mecânicos e hidráulicos para desenvolver os comandos do leme em resposta aos 

comandos de rumo desejado. Os comandos do leme, por sua vez, resultam em um 

ângulo do leme que manobra o navio (NISE, 2002). 

 

2.3 Sistemas de Refrigeração por Absorção 

 

 De acordo Souza (2007) a refrigeração por absorção trata-se de um fenômeno 

particular da sorção da qual participam em geral duas fases, seja um sólido e um vapor 

ou um líquido e um vapor, sendo este último mais disseminado nos ciclos 

termodinâmicos e cujo sistema de refrigeração pode funcionar de forma intermitente ou 

contínuo. Seu principio reside na propriedade que alguns fluidos refrigerantes 

apresentam em serem sorvidos por outros líquidos ou soluções salinas tratando-se de 

um processo exotérmico. Ainda segundo Souza (2007), o fluido de trabalho destes 

sistemas consiste em uma solução binária composta por refrigerante e absorvente, os 

quais tomam parte do ciclo termodinâmico, associando-se e dissociando-se, segundo os 

processos de absorção e dessorção (Figura 2.8), processos estes que caracterizam o 

ciclo. 
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Figura 8 Figura 2.8 – (a) processo de absorção no vaso da direita, provocando o efeito frigorífico no vaso da esquerda; (b) processo de dessorção pela adição de energia térmica, vaso da direita (SOUZA, 
2007). 

Figura 2.8 – (a) processo de absorção no vaso da direita, provocando o efeito 

frigorífico no vaso da esquerda; (b) processo de dessorção pela adição de energia 

térmica, vaso da direita (SOUZA, 2007). 

 

Uma vez que o prosseguimento do processo de absorção é interrompido pela 

saturação de refrigerante, calor é fornecido (Figura 2.8 b) ao vaso da direita com a 

finalidade de aumentar a concentração da solução, em seguida o refrigerante, dissociado 

da solução na forma de vapor, condensa cedendo calor ao ambiente e possibilitando 

reiniciar o processo de absorção, garantindo desta forma, a continuidade do efeito 

frigorifico. Como o processo de dessorção ocorre a uma pressão superior ao do processo 

de absorção, uma bomba de recirculação é exigida. 

 Uma das principais vantagens no ciclo de absorção se encontra no custo com o 

bombeamento, quando comparado com os ciclos de compressão a vapor. Esta vantagem 

reside no fato de o dispêndio energético no processo de compressão de gases ser 

considerável, em razão de seu volume especifico. 

Analisando-se o funcionamento a partir do gerador (Figura 2.8 a), observa-se 

que pela adição de energia térmica a solução absorvente-refrigerante sofre dessorção, 

uma vez que o refrigerante é mais volátil, em seguida o vapor refrigerante, abandona o 

gerador a uma pressão mais elevada e se dirige para os vasos condensador-válvula de 

expansão- evaporador, onde processos similares ao ciclo de compressão a vapor 

ocorrem, sendo um deles a redução da pressão. Após estes processos o vapor á baixa 

pressão adentra o absorvedor, que em razão da afinidade do vapor refrigerante com o 

absorvente, o mesmo é absorvido a mesma pressão e um processo exotérmico. Como o 

processo de dessorção ocorre a uma pressão superior ao do processo de absorção, uma 

bomba de recirculação é exigida, e a solução absorvente-refrigerante após passar por um 
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trocador de calor, na qual é pré-aquecida, adentra novamente o gerador reiniciando o 

ciclo.    

 

 

Figura 9 Figura 2.9 – ciclo de refrigeração por absorção e os processos de dessorção e absorção, (SOUZA, 2007). 
Figura 2.9 – ciclo de refrigeração por absorção e os processos de dessorção e 

absorção, (SOUZA, 2007). 

 

De acordo com Souza (2007), existe na literatura uma diversidade de estudos 

acerca de compostos refrigerantes e absorventes, os quais foram submetidos a uma série 

de exigências desejáveis, sendo um exemplo delas a miscibilidade. Ainda segundo o 

mesmo os pares refrigerante-absorvente que melhor satisfazem estas exigências, uma 

vez que nenhum par conhecido a todas, são os pares água-brometo de lítio e água-

amônia.  

Os sistemas de refrigeração que utilizam o par água-brometo de lítio 

caracterizam-se pelo número de vezes que a solução é aquecida para geração de vapor, 

sendo denominados na literatura como numero de efeitos, podendo ser desta forma 

classificados como simples, duplo triplo efeito e assim sucessivamente. Logo os 

sistemas de absorção com par água-brometo de lítio possuem número de geradores de 

vapor equivalente ao número de efeitos, ou seja, o no sistema de simples efeito, o 
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processo de dessorção ocorre uma única vez, no sistema de duplo efeito, calor é 

adicionado ao primeiro gerador de vapor, e o vapor alta pressão produzido neste é 

utilizado como fonte térmica para o segundo gerador. O sistema de triplo efeito segue a 

mesma sequencia e o vapor a alta pressão produzido no segundo gerador serve como 

fonte térmica para o terceiro gerador. Segundo Santos (2005), a tecnologia de múltiplos 

efeitos proporciona o aumento do COP, porem o número de efeitos é limitado pela 

temperatura com que o vapor abandona o gerador. 

        

               

Figura 10 Figura 2.10 – Esquemas de unidades de refrigeração por absorção, de simples efeito à esquerda e de duplo efeito à direita, (MOREIRA, 2004). 
Figura 2.10 – Esquemas de unidades de refrigeração por absorção, de simples 

efeito à esquerda e de duplo efeito à direita, (MOREIRA, 2004). 

 

Os sistemas de refrigeração que utilizam o par água-amônia operam a pressões 

elevadas e alta temperatura no gerador (entre 125 e 170 °C), exigindo equipamentos 

mais robustos que os de água-brometo de lítio, em contra partida tanto a amônia quanto 

a água são estáveis para ampla gama de temperaturas e pressões e compatíveis com um 

grande número de materiais. A amônia possui elevado calor latente de vaporização e 

possui ponto de congelamento de -77 °C, proporcionando ao sistema atuar em situações 

que exijam baixas temperaturas. Devido a alta  volatilidade tanto da amônia quanto da 

água, o ciclo exige um retificador para impedir que a amônia ao evaporar junto a água 
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seja carregue consigo uma parcela de água, na condição de vapor, este venha  congelar-

se no evaporador.      

 

 

Figura 11 Figura 2.11- Sistema de refrigeração de simples estágio Ámônia-Água, (modificado de HEROLD, 1996). 
Figura 2.11- Sistema de refrigeração de simples estágio Ámônia-Água, (modificado de 

HEROLD, 1996). 

 

2.4 Controle de Processos 

 

A incessante busca em reduzir esforços de trabalho conduziu a humanidade a 

conceber impressionantes métodos e técnicas que promoveram o surgimento de 

tecnologias e sua gradual automatização. No princípio os processos produtivos se 

valiam de mão-de-obra e equipamentos, os quais eram específicos de uma tarefa ou 

etapa do processo. Porém, alterações na atmosfera do mercado industrial exigiram, por 

parte das organizações, um espírito competitivo, obrigando-as a reestruturar-se na 

intenção de alcançar flexibilidade, rapidez e maior variedade em seus processos 

produtivos. Neste sentido, sensores e dispositivos foram acoplados aos equipamentos 

como meio de monitorar a produção, permitindo intervenções nos processos, 

consideradas até então artesanais, marcando-se, desta forma, a era do controle dos 

processos. 
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2.4.1 Objetivos do Controle de Processos 

 

Segundo Bega et al  (2006), o controle do processo industrial consiste, 

basicamente, na  manutenção dos valores das variáveis do processo  numa faixa 

aceitável para sua operação adequada. Buscando-se, ainda, dentro de cada faixa, 

alcançar o valor ótimo para cada variável denominado valor desejado ou set-point. 

Ainda segundo Bega et al  (2006), o controle de processos destina-se basicamente a: 

 

 Manter os processos em seus pontos operacionais mais eficientes e 

econômicos; 

 Prevenir condições instáveis no processo que poderiam por em risco 

apenas pessoas e/ ou equipamentos; 

 Exibir dados sobre processo aos operadores da planta, para que se possa 

conservar o ritmo seguro e eficiente; 

 

 

2.4.2 - Terminologias Básicas 

 

Semelhante as demais áreas de concentração, o controle de processos possui 

terminologia própria e padronizada, permitindo além da comunicação entre aqueles que 

atuam neste campo, a fácil associação dos termos com as características dos sistemas 

abordados e os diversos instrumentos solicitados. 

 

 De acordo Bega et al  (2006), São termos básicos do controle de processo: 

 Faixa de medida (Range) – faixa ou conjunto de valores da variável 

medida ou controlada, os quais estão compreendidos dentro do limite 

superior e inferior da capacidade de medição, transmissão ou controle de 

instrumento, expressa em termos de seus valores extremos. Exemplo 

faixa de medida de um instrumento de temperatura, 200-400 °C; 

  Alcance (Span) – diferença algébrica entre os valores superior e inferior 

da faixa de medida. Exemplo o Alcance da faixa de medida 

exemplificada é de 200 °C; 
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  Ponto de ajuste (Set point) – é o ponto no qual o controlador é ajustado 

para controlar o processo; 

 Erro (Offset) – diferença entre o valor do ponto de ajuste e o valor 

medido da variável controlada. Este erro será estático, se o processo 

estiver em condições de regime permanente e dinâmico, se o processo 

estiver em condições dinâmicas; 

 Precisão (Accuracy) – corresponde à tolerância de medição ou de 

transmissão do instrumento, podendo ser expresso em termos de 

porcentagem do alcance (Span), em unidades da variável medida, 

porcentagem de leitura, porcentagem do valor máximo da faixa de 

medida (range) e porcentagem do comprimento de escala; 

 Sensibilidade (Sensitivity) – menor valor que a variável deve mudar para 

obter-se uma variação na indicação ou transmissão. Geralmente expressa 

em porcentagem do alcance (Span); 

 Repetibilidade (Repeatibility) – capacidade de reprodução da indicação 

ou transmissão ao se medir, repetidamente, valores idênticos da variável 

de medida, sob as mesmas condições de operação e sentido da variação. 

É geralmente expressa em porcentagem do alcance (Span); 

 Histerese (Hysteresis) – maior diferença observada na indicação do 

instrumento, para um mesmo valor qualquer da faixa de medida, quando 

a variável percorre toda a escala em ambos os sentidos (crescente e 

decrescente). É expressa em termos de porcentagem do alcance (Span); 

 Elevação de zero – é a quantidade com que o valor inferior da faixa de 

medida (range) é superado pelo zero da variável, podendo ser expresso 

em unidades de variável medida ou porcentagem do alcance (Span); 

 Supressão de zero - é a quantidade com que o valor inferior da faixa de 

medida (range) supera o valor zero da variável.  Podendo também ser 

expresso em unidades de variável medida ou porcentagem do alcance 

(Span); 
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2.4.3 Controle Manual 

 

Implica naquele em que o alcance do valor desejado (ponto de ajuste ou set-

point) é possível manualmente por intervenções de um operador. Este terá por função 

monitorar as variáveis do processo, realizando as aferições necessárias, as quais serão 

comparadas mentalmente com o valor desejado que se encontra armazenado em seu 

cérebro, o qual  computará a correção, culminando na atuação do operador. A Figura 

2.12 ilustra uma situação típica de controle manual.  

 

 

Figura 12 Figura 2.12 – Processo típico de troca de calor utilizando controle manual, (BEGA et al  , 2006) 
Figura 2.12 – Processo típico de troca de calor utilizando controle manual, 

(BEGA et al  , 2006) 

 

2.4.4 Controle Automático 

 

Consiste na consecução das mesmas etapas executadas pelo operador no 

controle manual (aferição, comparação, computação e correção), alcançadas por  

intermédio de um controlador automático. 

  Um controlador automático interage com o sistema, comparando o valor 

efetivo, de uma variável que se pretenda controlar, com um valor esperado, calcula o 

desvio e envia um sinal de controle, reduzindo ao máximo o desvio.  A maneira pela 
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qual o controlador automático produz o sinal de controle é chamada de ação de controle 

(MARQUES, 2010). 

Deve-se ao controle automático o mérito de fundamental fator no avanço da 

engenharia e da ciência, sem mencionar sua notória contribuição no setor aeroespacial, 

militar e na robótica e similares, tornando-se parte integrante dos modernos processos 

industriais, sendo essencial no controle de parâmetros como pressão, temperatura, 

umidade, viscosidade e de vazão. Seus avanços, no campo teórico e prático, tem 

fornecido suporte para otimiz ação do desempenho de sistemas dinâmicos, aumento da 

produtividade, diminuição e exclusão de operações manuais repetitivas (OGATA, 

2003). 

A Figura 2.13 corresponde ao controle automático do sistema ilustrado pela 

Figura 2.12, onde as siglas TRC, TT e TV correspondem ao controlador de temperatura, 

transmissor de temperatura e válvula de controle, respectivamente. 

 

 

Figura 13 Figura 2.13– Processo típico de troca de calor utilizando controle automático (BEGA et al  , 2006) 
Figura 2.13– Processo típico de troca de calor utilizando controle automático 

(BEGA et al  , 2006) 
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2.4.5 Controle por Realimentação (Feedback) 

 

 No controle por realimentação a ação corretiva é efetivada partindo-se do 

desvio da variável controlada em relação ao valor desejado (erro). Segundo Bega et al  

(2006), a vantagem do controle por realimentação se encontra em não ser necessário o 

conhecimento dos distúrbios que afetam o processo, assim como suas relações e efeitos 

sobre processo. 

Conforme ilustrado na Figura 2.14, as variáveis controladas são monitoradas por 

sensores acoplados ao sistema, os quais alimentam o hardware de controle, responsável 

desde a comparação automática até ação dos elementos finais de controle (em geral 

válvulas de controle com atuadores pneumáticos). Ainda conforme a referida ilustração, 

um transmissor fornece continuamente o sinal da variável de saída, o qual é subtraído 

do sinal do set point, e  a ausência de desvio em relação ao valor desejado( erro) 

implicará na manutenção da posição da válvula de controle. Caso detectado o desvio em 

relação ao valor desejado, o mesmo é eliminado de forma corretiva pelo controlador, 

alterando o valor da variável manipulada. 

 

 

Figura 14 Figura 2.14– Processo típico de troca de calor utilizando controle automático (BEGA et al  , 2006) 
Figura 2.14– Processo típico de troca de calor utilizando controle automático 

(BEGA et al  , 2006) 
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2.4.6 Controle por Antecipação (Feedforward) 

 

Diferentemente do controle por alimentação, o controle por antecipação 

considera os distúrbios dos processos, detectando-os simultaneamente a sua ocorrência 

no processo e atuando sobre os mesmos de forma antecipada, realizando a alteração 

apropriada na variável manipulada (ALVES, 2010). 

Nesta técnica de controle, os transmissores aferem os distúrbios referentes ao 

processo na entrada do sistema e o controlador calcula o sinal de correção em função 

destes distúrbios e do set point. Segundo Bega et al  (2006), esta técnica é, em geral, 

mais complexa do que a do controle por realimentação, por requerer maior 

conhecimento sobre o processo e caso ocorra desvio da variável controlada, o que 

poderia implicar em alguma falha na mensuração dos distúrbios, o sistema não 

proporcionará correção. Motivo pelo qual, na prática, esta técnica é utilizada em 

conjunto com a do controle por realimentação.  

 

 

Figura 15 Figura 2.15– Controle antecipativo (ALVES, 2010). 
Figura 2.15– Controle antecipativo (ALVES, 2010). 
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2.5 Sistemas de Controle 

 

Por sistema de controle entende-se os subsistemas e processos agrupados no 

intuito de controlar as saídas de processos.  A exemplo de uma caldeira, onde 

subsistemas representados por  válvulas de combustível e atuadores de válvulas de 

combustível são usados para ajustar a temperatura de uma sala, controlando a saída de 

calor da caldeira. Outros subsistemas, como os termostatos, que se comportam como 

sensores, medem a temperatura da sala. Na sua forma mais simples, um sistema de 

controle fornece uma saída ou resposta para uma dada entrada ou estímulo, como pode 

ser observado na Figura 2.16 (NISE, 2002). 

 

 

Figura 16 Figura 2.16- Descrição simplificada de um sistema de controle (NISE, 2002). 
Figura 2.16- Descrição simplificada de um sistema de controle (NISE, 2002). 

 

2.6 Entrada e Saída de um Sistema de Controle 

 

Um sistema de controle fornece uma saída (resposta real) para uma dada entrada 

ou estímulo (resposta desejada), conforme foi ilustrado na Figura 2.16, e estabelecidos 

estes parâmetros, interessantes analogias são possíveis. 

 Nise (2002) cita o exemplo do elevador, que uma vez solicitado ao quarto 

andar, a partir do térreo, sobe até o mesmo com determinada velocidade e exatidão de 

nivelamento, Figura 2.17. O acionamento do botão do quarto andar correspondeu à 

entrada e representa o que se pretendia da saída após o elevador estacionar. E ainda, no 

interesse pelo conforto e bem estar do passageiro, somado as restrições de potência do 

equipamento, não seria possível que o elevador correspondesse à transição instantânea 

da entrada, e este segue o seu deslocamento segundo a curva denominada resposta do 

elevador, uma vez que entidades físicas, a exemplo da velocidade e posição, não podem 
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mudar seus estados instantaneamente, submetendo, desta maneira, o elevador a uma 

mudança gradual à medida que se eleva. O que corresponde à resposta transitória, 

representada na Figura 2.17 

Ainda segundo Nise (2002), após a resposta transitória, o sistema físico tende à 

resposta de estado estacionário, que é a aproximação da resposta comandada ou 

desejada. Pela analogia do elevador, tal resposta remete a exatidão do nivelamento com 

o piso do andar solicitado e está representada na Figura 2.17 como erro de estado 

estacionário. 

 

 

Figura 17 Figura 2.17 - Entrada e saída de um elevador (NISE, 2002). 
Figura 2.17 - Entrada e saída de um elevador (NISE, 2002). 

 

2.7 Sistemas de Controle em Malha Fechada.  

 

 Os sistemas de controle de malha fechada consistem em uma configuração do 

sistema de controle que possuem retroação. Observando o diagrama de blocos (b), 

Figura 2.18, percebe-se que a retroação é alcançada por intermédio de um sensor ou 

transdutor de saída, o qual mede e converte a resposta da saída em uma forma 

reconhecida pelo controlador, em seguida o sinal é conduzido pelo canal de retroação à 

primeira junção de adição, a qual o associa algebricamente ao sinal de entrada, 

fornecendo um resultado denominado de sinal atuante ou erro. É através da junção 

adição que o sistema contrabalança as perturbações, comparando a resposta de saída 

com o sinal de entrada. Ao longo do diagrama distinguem-se outras junções de adição, 
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estas associam às perturbações ao longo do sistema as saídas do controlador e do 

processo, a exemplo das perdas no sinal de entrada, resultantes das interpretações do 

transdutor.  

 Segundo Marques (2010), a comparação entre o valor de saída e o valor de 

referência ocorre, nos controladores, por meio da execução algorítmica de um programa 

ou circuito eletrônico, efetivando a ação corretiva através do cálculo de ajuste e 

correção. Nos sistemas de malha fechada, a ação de controle depende de alguma 

maneira, da variável controlada. 

 De acordo Ogata (2003), os termos controle com realimentação (retroação) e 

controle de malha fechada são similares. Em um sistema de controle de malha fechada, 

o sinal de erro atuante, que é a diferença entre o sinal de entrada e o sinal de 

realimentação (que pode ser o próprio sinal de saída ou uma função do sinal de saída e 

suas derivadas e/ou integrais), realimenta o controlador, de modo que minimize o erro e 

acerte a saída do sistema ao valor desejado.  

 

2.8 Sistemas de Controle em Malha Aberta  

 

Os sistemas de controle de malha aberta consistem em mais uma configuração 

dos sistemas de controle, os quais diferem dos sistemas de malha fechada pelo fato de 

os sinais de saída não exercerem nenhuma ação de controle no sistema, não sendo, desta 

forma, aferidos ou utilizados como parâmetro de comparação com a entrada. Logo, a 

cada entrada de referência corresponde uma condição fixa de operação, submetendo a 

exatidão do sistema a uma calibração. E na presença de distúrbios, um sistema de 

controle de malha aberta não vai executar a tarefa desejada, a exemplo da máquina de 

lavar roupas, onde as operações de colocar de molho, lavar e enxaguar em uma lavadora 

são executados em uma sequência em função do tempo, não inspecionando se as roupas 

estão bem lavadas ou não (Ogata 2003). 

 Ainda segundo Ogata (2003), o sistema de controle de malha aberta somente 

poderá ser utilizado, em caráter prático, se a relação entre a entrada e a saída for 

conhecida e se não houver nenhum distúrbio interno ou externo. Não olvidando que 

qualquer sistema de controle cujas operações são efetuadas em uma seqüência em 
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função do tempo é um sistema de malha aberta. Por exemplo, o controle de tráfego por 

meio de sinais, operado em função do tempo, é outro exemplo de controle de malha 

aberta.  

 

 
Figura 18 Figura 2.18 - (a) diagrama de blocos do sistema de malha aberta ;(b) diagrama de blocos do sistema de malha fechada (NISE, 2002). 

Figura – 2.18 (a) diagrama de blocos do sistema de malha aberta ;(b) diagrama de 

blocos do sistema de malha fechada (NISE, 2002). 

 

2.9 Estabilidade do Sistema 

 

 A análise da resposta transitória e dos erros de estado estacionário é dispensável 

sem a garantia da estabilidade do sistema. Para Nise (2002), a explicação da 

estabilidade de um sistema parte do fato de que a resposta total de um sistema é a soma 

da resposta natural e da resposta forçada, que em analogia as soluções de equações 

diferenciais lineares ( soluções homogênea e particular). A resposta natural descreve o 

modo pelo qual o sistema dissipa ou acumula energia e sua forma ou a natureza é 

dependente somente do sistema, não da entrada. Em contrapartida, a forma ou a 

natureza da resposta forçada é dependente da entrada. Portanto: 
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Resposta total = Resposta natural + Resposta forçada                                     (2.1) 

 Ainda segundo Nise (2002), são duas as condições que tornariam um sistema de 

controle útil, a primeira implicaria na resposta natural tender a zero, restando somente 

aparcela referente à resposta forçada, e a segunda, que esta resposta oscilasse. Porem 

percebe-se que em alguns sistemas, a resposta natural cresce sem limites em vez de 

diminuir até zero ou oscilar, tornando a resposta natural tão maior que a resposta 

forçada, levando ao sistema não se encontrar mais controlado. Esta condição, chamada 

instabilidade, pode conduzir à autodestruição do dispositivo físico. Estendendo-se este 

raciocínio ao sistema do elevador mencionado, o mesmo se chocaria contra o chão ou 

sairia através do telhado. 

 

 

Figura 19 Figura 2.19 – Estabilidade de um sistema real (ALVES, 2010). 
Figura 2.19 – Estabilidade de um sistema real (ALVES, 2010). 

 

2.10 Ações de Controle 

 

2.10.1 Controle Liga-Desliga (on-off) 

 

Este tipo de controle é adequado a processos que admitem certa oscilação 

continua da variável de controle em torno do valor desejado. Sua saída alterna de ligada 

para desligada, de acordo com a passagem do sinal de erro pelo zero, quando a variável 

passa pelo ponto de ajuste. O elemento final típico deste controle é a válvula solenoide, 
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assumindo apenas duas posições extremas, aberta e fechada. Controladores liga/desliga 

são amplamente utilizados na indústria em sistemas de segurança para a proteção de 

equipamentos e em processos que admitem malhas de menor importância (BEGA et al  

2006). 

 

Figura 20 Figura 2.20  – Controle de temperatura liga-desliga em um sistema com atuação por válvula solenoide (BEGA et al  , 2006) 
Figura 2.20 – Controle de temperatura liga-desliga em um sistema com atuação por 

válvula solenoide (BEGA et al  , 2006) 

 

 
Figura 21 Figura 2.21 – Oscilação da variável controlada em torno do ponto de ajuste, típico de um controle liga-desliga (BEGA et al  , 2006) 

Figura 2.21 – Oscilação da variável controlada em torno do ponto de ajuste, típico de 

um controle liga-desliga (BEGA et al  , 2006) 

 

2.10.2 Controle Auto-Operado 

 

Este controle é amplamente conhecido, uma vez que se encontra presente em 

sistemas de armazenamento de água, a exemplo dos sistemas hidráulicos que se utilizam 
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boia para controle de nível. Aqui o controlador utiliza o próprio fluido de processo para 

efetuar o controle.  

 A Figura 2.22 corresponde a um sistema de controle auto-operado , onde um 

conjunto boia-válvula acompanha o nível do líquido, comunicando-se  por intermédio 

de uma haste. 

 

 

Figura 22 Figura 2.22 - Controle auto-operado de nível (BEGA et al  , 2006) 
Figura 2.22- Controle auto-operado de nível (BEGA et al  , 2006) 

 

 

2.10.3 Controle Proporcional 

 

 De acordo com Bega et al  (2006), neste tipo de controle, o controlador fornece 

uma saída proporcional ao erro e(t). A correlação apresentada na equação (2.2) governa 

esta ação de controle: 

m(t) = Kc.e(t) + b                                                                                             (2.2) 

onde:    m(t) – sinal de saída do controlador; 

Kc – ganho proporcional; 

e(t) – erro ( em relação a variável medida) 

b – constante (saída do controlador quando o erro é zero) ou saída em 

modo manual do controlador; 

t – tempo. 

 



36 
 

 
  

A ilustração a seguir, Figura 2.23, exemplifica uma saída em modo manual em 

um processo no qual se deseja controlar o nível de um tanque:  

 

Figura 2.23 – controle proporcional de nível de tanque (BEGA et al  , 2006) 

 

 No sistema ilustrado na Figura 2.23, partindo-se das hipóteses de que o tanque 

se encontra completamente vazio, com a válvula de controle totalmente fechada e que o 

nível comece a subir na medida em que o operador abra manualmente a válvula. 

Fixando-se o valor desejado do nível em 50% de seu volume total, o operador 

compensará a vazão de saída, de modo a torná-la igual à vazão de entrada. Logo o valor 

correspondente a b na equação 3.2 é 50%, saída em modo manual do controlador, e 

assim que o operador passar o controlador para o modo automático, ele irá alterar sua 

saída de acordo com o valor do erro, dependendo do valor do ganho proporcional (Kc) 

do controlador. 

 

2.10.4 Controle Proporcional-Integral (PI) 

 

No controle proporcional, na medida em que Kc aumenta , o erro diminui e o 

sistema passa a responder de forma mais rápida. Entretanto tal diminuição é 

acompanhada de um progressivo aumento na instabilidade do sistema, em virtude de um 

simultâneo aumento das oscilações e com isso o tempo para estabilizar a variável. Neste 

sentido, o controle proporcional integral dispõe de um recurso adicional chamado ação 

integral, que atua de forma automática, tornando a velocidade de correção proporcional 

ao erro e(t), eliminando-o. 

 

Figura 23 Figura 2.23 – controle proporcional de nível de tanque (BEGA et al  , 2006) 
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A correlação apresentada a seguir, equação (2.3), corresponde ao controlador PI. 

 

 ( )      ( )   
  

  
∫  ( )  
 

 
                                                                 (2.3) 

 

onde:    ( ) – sinal de saída do controlador; 

 ( ) – erro ( em relação a variável medida); 

   – ganho proporcional; 

   – tempo integral, min; 

b – constante (saída do controlador quando o erro é zero) ou saída em 

modo manual do controlador. 

 

 

2.10.5 Controle Proporcional-Derivativo (PD) 

 

Esta ação de controle é utilizada em conjunto com controle proporcional, 

apresentando uma saída como função da derivada do erro e(t). É bastante requerida por 

aumentar a estabilidade da malha de controle e cuja correlação que a governa esta 

disposta a seguir, equação (2.4): 

 

 ( )      ( )       
  ( )

  
                                                                    (2.4) 

 

Onde:    ( ) – sinal de saída do controlador; 

 ( ) – erro (em relação a variável medida); 

   – ganho proporcional; 

   – tempo derivativo, min; 

b – constante (saída do controlador quando o erro é zero) ou saída em 

modo manual do controlador. 
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2.10.6 Controle Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 

 

Consiste na ação conjunta de um controlador proporcional, integral e derivativo, 

reunidas em um único controlador.  Segundo Alves (2010), juntamente com a 

eliminação do erro (controlador PI), esta ação soma a estabilidade conferida pelo 

controle proporcional-derivativo, possibilitando um ganho proporcional elevado e com 

isso uma resposta mais rápida. Sua saída é fornecida pela correlação a seguir:  

 

 ( )      ( )   
  

  
∫  ( )        

    

  

 

 
                                                (2.5) 

 

             Onde:   – valor fixo para  ( ); 

 

De acordo com Bega et al  (2006), dentre as ações de controle convencionais , 

esta corresponde a mais complexa, superando os controles PI ou PD. Porem na teoria, 

uma vez que na prática encontram-se alguns entraves, a exemplo da dificuldade de 

ajuste dos parâmetros de sintonia. 

 

2.11 Bombas Herméticas 

 

2.11.1 Bombas de Acoplamento Magnético 

 

O alcance de métodos que garantissem a hermeticidade nas turbombas, 

demandados pela necessidade, principalmente, da indústria químico-farmacêutica em 

abranger os mais variados fluidos, culminou na concepção e emprego das bombas sem 

selo mecânico ou magnéticas. Sendo as mesmas projetadas para atuarem sob condições 

extremas de bombeamentos, envolvendo fluidos corrosivos e tóxicos. Além de 

fornecerem vantagens econômicas em certas aplicações, que apesar de custo inicial 

elevado em relação às bombas convencionais, incorre em menores custos com 

manutenção. 
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2.11.2 Bombas Centrífugas com Acoplamento magnético 

 

Enquanto que nas bombas convencionais, o eixo do motor e do rotor forma uma 

única parte interligada. Nas bombas magnéticas, não ocorre comunicação direta entre o 

eixo do motor e o eixo do rotor e a transmissão ocorre por intermédio de um conjunto 

de imãs, um externo, solidário ao motor e o outro, interno, fixado ao rotor centrífugo, o 

qual é envolto por termoplástico anticorrosivo. O conjunto gira deslizando sobre um 

eixo propulsor, geralmente confeccionado de cerâmica ou carbeto de silício. Quando o 

conjunto motor-ímã exterior é acionado, o campo magnético produzido induz uma força 

eletromagnética aos imãs internos, que responde transmitindo a potência ao o rotor 

centrífugo. 

 

 

Figura 24 Figura 2.24 – Bomba Centrífuga com acoplamento magnético (MARQUES, 2006). 
Figura 2.24 – Bomba Centrífuga com acoplamento magnético (MARQUES, 2006). 

 

As bombas centrífugas magnéticas são passíveis de apresentar limitações no 

torque em função da temperatura dos imãs, implicando em uma queda capacidade do 

torque com a diminuição da temperatura. 

  



40 
 

 
  

2.12 Motores Elétricos 

 

2.12.1 Classificação dos Motores Elétricos 

 

Os motores elétricos são discriminados conforme a natureza da corrente que os 

alimenta, em motores de corrente contínua (CC) e motores de corrente alternada (AC) 

ou (CA). A ilustração que segue expõe estas modalidades e suas variantes. 

 

 
Figura 25 Figura 2.25 – Classificação dos Motores Elétricos. 

 

Figura 2.25 – Classificação dos Motores Elétricos. 

Fonte: Universidade Estadual de Maringá  
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2.12.1.1 Motores de Corrente Contínua 

 

São largamente empregados em laboratórios de ensaio e pesquisa, com o 

objetivo de investigar o comportamento dos parâmetros interessantes ao escoamento de 

fluidos, para diversos valores de rotações, proporcionando a construção de curvas. 

Situações estas que exigem um ajuste preciso da rotação. A aplicação a em sistemas 

alimentados por corrente alternada é possível, porém onerosa, em virtude dos custos 

incorridos com dispositivos retificadores de corrente. 

De acordo com Macintyre (1997), conforme a modalidade construtiva, os 

motores de corrente contínua classificam-se em: 

 

 

 Motores Shunt – empregados em situações que não exijam 

características de partida muito severas no acionamento de 

turbombas, uma vez que giram a velocidade aproximadamente 

constante e seu conjugado é proporcional à corrente absorvida; 

 Motores em Série – são motores onde a velocidade varia com a 

carga e possui conjugado elevado, ideais para guindastes, 

compressores, pontes rolantes etc.;  

 Motores Compound – são motores que demandam corrente de 

partida elevada e apresenta velocidade de operação constante, 

abrangendo situações como acionamento de bombas de êmbolo e 

calandras. 

 

 

A variação da velocidade em motores de corrente contínua pode ser alcançada 

por diversos modos, sendo o mais convencional a variação de tensão com reostato. 

 

 

2.12.1.2 Motores de Corrente Alternada 

 

Corresponde a modalidade de motores mais empregada em razão da 

disponibilidade de sua alimentação, podendo ser, segundo as condições de aplicação, 
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monofásicos ou polifásicos. Tais equipamentos são ainda classificados em relação a 

rotação síncrona, como motores síncronos e motores assíncronos.  

 

 

2.13.1 Motores Síncronos 

 

Corresponde a motores em que a rotação é equivalente a rotação síncrona, sendo 

esta a rotação de um motor (em RPM), onde para determinados valores de números de 

polos e da frequência (equação 2.6), ele é suscetível de girar (MACINTYRE, 1997).  

 

 

  
     

 
                                                                                                           (2.6) 

 

Onde:   – corresponde a frequência fornecida pela rede elétrica; 

           – corresponde ao número de polos do motor. 

 

 

2.13.2 Motores Assíncronos 

 

Comumente conhecidos por motores de indução, são equipamentos nos quais 

ocorre um defasamento (deslizamento) em relação à rotação síncrona, abrangendo os 

motores de indução trifásicos, onde a corrente que circula no rotor é induzida em seu 

movimento em relação ao indutor fixo, no qual uma variação da corrente produz um 

campo girante.  O deslizamento em relação à rotação síncrona é obtido pela correlação 

que segue (equação 2.7): 

 

 

  
                   

         
                                                                                      (2.7) 

 

 

Sendo:   – deslizamento; 

                      – rotação síncrona; 

                   – rotação fornecida pelo motor. 
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Os componentes principais do motor de indução são: 

 

 Indutor fixo (estator) – corresponde a um enrolamento acomodado nas 

ranhuras dispostas na periferia do núcleo de ferro laminado, vulgarmente 

chamado de carcaça. O estator é a única parte ligada à rede de 

alimentação, onde a passagem de uma corrente alternada promove o 

campo girante; 

 Rotor ou induzido – podendo ser de dois tipos, Rotor bobinado (em 

anéis ) ou  Rotor em curto-circuito ( gaiola de esquilo), onde uma força 

eletromotriz induzida pelo estator originam correntes.  

 

 

2.14 Motores de Indução Monofásicos 

 

Apresentando pequena participação nas aplicações em instalações industriais, 

estes motores possuem os mesmos aspectos construtivos dos motores trifásicos, 

diferindo apenas pela presença de um único enrolamento de fase, e por não conseguirem 

formar um campo girante, exigem um circuito auxiliar para a partida do motor.  

 

2.14.1 Partida nos Motores de Indução Monofásicos 

 

A presença de um segundo enrolamento colocado no estator defasado de 90 ° 

elétricos do enrolamento principal, resultaria em um segundo campo, gerando um 

campo girante suficiente para promover a partida.  Os motores monofásicos classificam-

se segundo as diferentes estratégias de partida, a saber: 

 

 Motor de Fase Dividida – Possui um enrolamento auxiliar 

defasado de 90° em relação ao enrolamento principal, requisitado 

somente durante a partida (se for desconectado resultaria no 

sobreaquecimento e perda deste enrolamento), pois uma vez 

alcançada uma determinada rotação, este enrolamento é 

desconectado do circuito do motor graças a uma chave centrífuga. 
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Esta estratégia proporciona a obtenção de conjugados de partida 

iguais ou um pouco superiores ao nominal; 

 

 Motor com Capacitor de Partida – diferencia-se do motor de 

fase dividida pela a inclusão de um capacitor eletrolítico em série 

com a fase auxiliar, propiciando ângulos de defasagem superiores 

e, consequentemente, conjugados de partida bem mais elevados. 

Aqui o enrolamento auxiliar também é desligado através de chave 

centrífuga; 

 

 Motor de Capacitor Permanente – Nestes motores o 

enrolamento auxiliar fica permanentemente conectado ao seu 

capacitor, dispensando a chave centrífuga. Apresenta rendimento 

superior aos das estratégias anteriores, próximo ao de motores de 

indução trifásicos, porem com conjugados de partida inferiores 

aos dos motores de fase dividida;  

 

 Motor com dois Capacitores – corresponde a uma composição 

das duas estratégias anteriores, onde a presença de um capacitor 

de partida, desligado através de chave centrífuga quando o motor 

atinge cerca de 80% de sua rotação síncrona, e um capacitor  

permanentemente ligado, implicam na combinação das vantagens 

das duas estratégias anteriores; 

 

 Motor de Campo Distorcido ou de Pólos Sombreados – esta 

estratégia caracteriza-se pela criação de um campo girante, 

possível através de modificações em seus polos, sendo a mais 

comum delas, a encontrada no motor de pólos salientes (Figura 

2.26). Estes motores apresentam um único sentido de rotação e 

tem por vantagens serem simples, confiáveis e econômicos. 

Porém, seu conjugado de partida é bastante inferior a das 

estratégias anteriores.  
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Figura 26 Figura 2.26 – Motor de Polos Sombreados (NEVES, 2006). 

Figura 2.26 – Motor de Polos Sombreados (NEVES, 2006). 

 

2.15 Métodos para Variação de Velocidade  

 

2.15.1 Inversor de Frequência  

 

Inversores de frequência ou conversores de frequência correspondem a 

dispositivos eletrônicos capazes de gerar tensões de frequência ajustáveis, destinadas a 

alimentação de motores assíncronos trifásicos, permitindo o controle de velocidades. 

O principio de funcionamento destes dispositivos compõem-se, basicamente, de 

três estágios (Figura 2.27), o primeiro estágio corresponde à retificação da tensão 

trifásica por intermédio de diodos retificadores (conversão AC/DC), no segundo estágio 

a tensão DC resultante é filtrada pelo capacitor o qual alimentará o próximo estágio, e 

por fim, o terceiro estágio no qual a tensão retificada DC é novamente convertida em 

tensão trifásica AC, por intermédio do chaveamento de transistores, os quais fornecerão 

uma tensão pulsada (Modulação por largura de Pulso, PWM), que quando aplicada a 

uma carga indutiva, formará uma onda de corrente bem próxima da senoidal. 
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Figura 27 Figura 2.27 – Estágios da Conversão Tensão, I – Estágio Retificador, II – Estágio do Filtro Capacitivo e III – Estágio Inversor (WEG, 2002). 

Figura 2.27 – Estágios da Conversão Tensão, I – Estágio Retificador, II – Estágio do 

Filtro Capacitivo e III – Estágio Inversor (WEG, 2002). 

 

2.15.1.1 Inversores de Frequência Vetoriais e Escalares 

 

Apesar de apresentarem nenhuma diferença quanto à estrutura de 

funcionamento, os inversores de frequência classificam-se em inversor escalar e 

vetorial, distinguindo-se apenas pelo modo com que o torque é controlado nestes 

dispositivos.  

O interessante para o inversor não é somente controlar a velocidade do motor 

AC, é também garantido pelo inversor, manter o torque constante para que não se 

verifiquem alterações em sua rotação quando solicitado por carga. Para tanto, o inversor  

matem constante a razão tensão/frequência (curva V/F), de tal sorte que alterações 

promovidas na frequência implicam em alterações proporcionais na tensão. 

Nos inversores escalares a curva V/F é parametrizada, segundo o regime de 

trabalho em que o inversor é requerido. Porém, em situações em que são necessárias 

baixas rotações, os motores AC, em virtude de seu rendimento, não conseguem torques 

satisfatórios. E visando compensar este problema, desenvolveu-se o inversor de 

frequência vetorial, o qual não possui uma curva parametrizada, e sim a variação da 

tensão e frequência, de modo a otimizar o torque para qualquer condição de rotação 

(baixa ou alta), possível via circuitos que variam  tensão e  frequência, através do 

controle das correntes de magnetização (IM) e rotórica do motor.  O inversor vetorial é 

indicado para torque elevado com baixa rotação, controle preciso de velocidade e torque 
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regulável. Já o escalar é indicado para partidas suaves, operação acima da velocidade 

nominal do motor e operação com constantes reversões.   

 

2.15.2 Variação do Número de Pólos 

 

 Uma determinada categoria de motores, simplesmente denominada de motores 

de polos variáveis, permite alterações nas ligações das bobinas no enrolamento do 

estator (projetado para tanto), variando-se, por meio desta, sua velocidade síncrona em 

quantidades discretas, na razão de 2 para 1, implicando na disponibilidade de escolha 

entre duas síncronas. Segundo Fitzgerald et.al  ( 2006, p 563), nestes motores, o rotor é 

sempre do tipo gaiola de esquilo, o qual reage a variação gerada, produzindo um campo 

de rotor com mesmo número de pólos do campo indutor do estator. Ressaltando que se 

ocorrer dois conjuntos independentes de enrolamentos de estator, onde é possível a 

alteração do número de pólos em cada, quatro velocidades síncronas são possíveis em 

um motor de gaiola de esquilo. Onde para uma frequência de 60 Hz, alcançam-se 600, 

900, 1200 e 1800 rpm. 

 

2.15.3 Variação da Resistência no Rotor 

 

Aplicável a motores de rotor bobinado, que consistem em motores com 

resistência de rotor variável, idealizados para explorar a relação conjugado/velocidade. 

Onde pela alteração na resistência do circuito de rotor, conduzem-se  mudanças  na 

característica conjugado/velocidade e com isso alterações da velocidade de operação. 

Este método de variação de velocidades tem por desvantagens ser especifico de motores 

com rotor bobinado, o que lhe confere maior complexidade em comparação com 

motores gaiola de esquilo, além de restringir a regulação da velocidade e apresentar 

baixo rendimento. 

A ilustração (Figura 2.28) que segue apresenta a característica 

conjugado/velocidade para três valores de diferentes de resistência no rotor.  
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Figura 28 Figura 2.28 – Controle de Velocidades por Meio de Resistência no Rotor (FITZGERALD, 2006). 

 

Figura 2.28 – Controle de Velocidades por Meio de Resistência no Rotor 

(FITZGERALD, 2006). 

 

2.15.4 Variação da Tensão do Estator 

 

Consistindo em um método de variação de velocidade pelo controle do 

escorregamento, no qual também se enquadra o método anterior. Este método tem por 

princípio, alterar a característica conjugado/velocidade, pela variação das tensões de 

alimentação do estator. Tanto aqui como no método da variação da resistência do rotor, 

a velocidade do campo girante é mantida constante enquanto que a velocidade do rotor é 

alterada.  

O referido método é ideal para motores de pequeno porte, do tipo gaiola de 

esquilo, sendo bastante empregado no acionamento de ventiladores. 

A ilustração (Figura 2.29), que segue, apresenta a característica 

conjugado/velocidade para três valores de diferentes de tensões de alimentação no 

estator.  
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Figura 29 Figura 2.29  – Controle de Velocidades por Meio da Tensão no Estator (FITZGERALD, 2006). 

Figura 2.29 – Controle de Velocidades por Meio da Tensão no Estator (FITZGERALD, 

2006). 

 

2.15.4.1 Dimmer 

 

O Dimmer corresponde a um dispositivo eletrônico de larga aplicação no ajuste 

de intensidade lumínica, diferindo do ajuste por potenciômetro, pelo fato de a corrente 

que alimenta a carga, não passar por este, mas sim por um tiristor
2
 (triac), coordenado a 

partir de um diodo
3
 (diac).  Estes últimos correspondem a componentes eletrônicos que 

atuam como chaves de potência, apresentando características amplamente exploradas 

por um segmento da eletrônica, denominado de eletrônica de potência. A passagem da 

corrente por estes componentes e não pelo reostato, se traduz em uma mínima 

dissipação de energia na forma de calor. 

O princípio de funcionamento do Dimmer, como pode ser acompanhado pelo 

circuito ilustrado na Figura 2.30, consiste na função do diodo   , em proporcionar o 

disparo do triac    em certo ângulo de defasagem (Figura 2.31 b). Este disparo ocorre 

de tal maneira, que a tensão aplicada à carga possa variar de um máximo até um valor 

                                                             
2
  Semelhantes ao diodo correspondem a chaves semicondutoras de potência, cujas características lhes 

conferem larga aplicação na eletrônica. 
3 Difere do tiristor apenas pela forma como são controlados. 
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próximo de zero (área hachurada da curva, Figura 2.31 a). Os demais componentes 

encontrados no circuito, correspondendo a resistências e capacitores, os quais atuam no 

retardo solicitado no tempo de disparo do triac   . Aqui alcançado, pela função do 

potenciômetro em regular o tempo de descarga dos capacitores, ao fornecerem a tensão 

de corte do diodo    (breakover, 20 V). E finalmente por intermédio deste, dispararem 

o triac   ,pela  porta (gate ou trigger) do mesmo, que por sua vez conduzirá a tensão 

para carga, neste instante (CREDER, 2007). 

 

 
Figura 30 Figura 2.30  – Circuito de um Dimmer, dimensionado para o ajuste da intensidade de iluminação de lâmpada de 800 W, (CREDER, 2007). 

 

 

Figura 2.30 – Circuito de um Dimmer, dimensionado para o ajuste da intensidade de 

iluminação de lâmpada de 800 W, (CREDER, 2007). 
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Figura 31 Figura 2.31  – (a) Variação de Tensão no Triac Q_1, (b) Ângulo de Condução do Triac Q_1 e (c) Vista Externa de um Dimmer (CREDER, 2005). 

 

Figura 2.31 – (a) Variação de Tensão no Triac   , (b) Ângulo de Condução do Triac    

e (c) Vista Externa de um Dimmer (CREDER, 2005). 
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CAPÍTULO III 

 

 

BANCADA EXPERIMENTAL 

 

 

Esta fase do trabalho corresponde a uma descrição detalhada da bancada 

experimental, utilizada na presente abordagem, no alcance de seu objetivo e tem por 

pretensão expor seus aspectos construtivos e funcionais, assim como informar quanto as  

meios utilizados para monitoramento dos parâmetros de interesse e alcance do controle 

da variável alvo desta abordagem.  A mesma consiste em uma bancada de pequeno 

porte e se encontra instalada no Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal 

da Paraíba, LES-UFPB. 

  

 

3.1 Aspectos Construtivos 

 

 A existência de uma bancada experimental já concebida e instalada, 

apresentando estruturação básica coincidente com a do projeto da bancada pretendida. 

Facilitou enormemente as etapas de dimensionamento, confecção e montagem desta 

última, uma vez que a primeira almejava aferir campos de temperatura, sob condições 

de escoamento similares aos estudados pela presente abordagem. 

A estrutura da bancada preexistente consistia de dois circuitos hidráulicos que se 

comunicam, resultando em 6,87 m em aço inox, o qual era composto por 2 dutos de 

25mm de diâmetro, flangeados, medindo 2,72 e 1,90 m de comprimento, um duto 50 

mm e 0,65 m, flangeado e um duto inermediário de seção retangular (21 x 3,5 

cm),conectado ao circuito principal por reduções flangeadas. A mesma ainda contava 

com um recipiente T5-50 l, também em aço inox, além de 4 válvulas de esfera NICSA( 

11/2’’), 3 válvulas globo ( 2 Válvulas DECA, 11/2’’ e 1 Válvula FRABWAR, ¾’’), 2 

conecções T e 1 redução (50mm/25mm). A energia para escoamento era cedida ao 
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fluido, por bomba de cavidades progressivas MONO PUMPS, acionada por um moto r 

WEG de 0,5 cv, trifásico. A ilustração 3.1 apresenta os elementos componentes 

mencionados e suas respectivas localizações. 

As intervenções promovidas constaram da substituição do duto flangeado de 

1,90 m, 25 mm em aço inox, por outro duto com mesmas características, diferindo 

apenas pelo material, que passou a ser de PVC. A instalação de uma bomba centrifuga 

de acoplamento magnético, monofásica de 65 W, comunicando-se com o circuito 

principal, via by-pass
4
, totalizando 3,40 m de dutos e duas válvulas de registro TIGRE, 

ambas em PVC, com diâmetro de 25 mm. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Bancada Experimental e seus Elementos Componentes, Válvulas de Esfera 

(canto inferior esquerdo) e Válvulas Globo (canto inferior direito). 

                                                             
4
  Instalação em paralelo, na qual deve existir uma válvula de retenção e uma de registro (MACINTYRE, 

1997, p.186). 

Figura 32 Figura 3.1 – Bancada Experimental e seus Elementos Componentes, Válvulas de Esfera (canto inferior esquerdo) e Válvulas Globo (canto inferior direito). 
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3.2 Aspectos Funcionais 

 

3.2.1 Circuito Hidráulico  

 

O circuito hidráulico correspondente à bancada experimental, reproduz as 

condições de escoamento, tipicamente encontradas nos processos de recirculação em 

unidades de refrigeração por absorção. O volume necessário para preenchê-lo 

completamente é de 0,0054782 m
3
 de fluido (5,4782 l), porém como a energia cedida ao 

fluido provém de uma bomba centrifuga. Um volume superior, 10 l, foi introduzido no 

circuito, possível por intermédio do reservatório de 50 l mencionado. Tais precauções se 

fizeram necessárias, para evitar que o desempenho da bomba venha a ser comprometida 

pela ausência de fluido, quando solicitada a várias rotações. 

O acesso ao circuito principal se dá pela abertura de duas válvulas de registro, 

como ilustrado na Figura 3.2, o qual se inicia pela comunicação ao recipiente de 50 l 

mencionado, prosseguindo pela bomba centrífuga de acoplamento magnético e 

reconectando-se ao circuito principal, na altura da junção T, que por sua vez é solidária 

ao duto seção retangular e ao trecho inferior do circuito principal. O retorno do fluido, 

por gravidade, ao trecho inferior deste circuito, assim como o acesso ao duto de seção 

transversal é evitado pela presença das válvulas de esfera mencionadas na seção 

anterior.  

 

 
Figura 33 Figura 3.2 – Circuito Hidráulico da Bancada Experimental 

 

Figura 3.2 – Circuito Hidráulico da Bancada Experimental 
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3.2.2 Bomba  

 

A bomba adotada no experimento trata-se de uma bomba hermética da BOMAX 

(de acoplamento magnético) com características técnicas idênticas as que servem os 

sistemas de refrigeração os quais se pretende otimizar. A necessidade de se adotar uma 

bomba hermética, além de garantir as pressões de operação destas unidades, situadas 

abaixo da pressão atmosférica, se deve ao fato de o brometo de lítio ser um sal 

higroscópico, prevenindo-se, desta maneira, que influxos por gaxetas ou selos 

mecânicos, provoquem o comprometimento das propriedades termodinâmicas da 

solução água-brometo de lítio. 

A bomba empregada no experimento consiste em uma bomba BOMAX de 

acoplamento magnético, modelo NH-100 PX-T, 65 W (0,09 cv), vazão e pressão 

nominal de 31 l/min e 40 m, monofásica (Figuras 3.3 e 3.4). A razão em se utilizar 

bombas de baixa potência e de alimentação monofásica, se deve ao emprego das 

mesmas em unidades de refrigeração que por operam com pressões negativas, 

dispensam bombas com elevada pressão nominal, além da notória disparidade no que 

tange ao custo de aquisição, entre bombas de acoplamento magnético com alimentação 

monofásica e trifásica. É sobre último ponto, que circunda a problemática do presente 

trabalho. 

 

 
Figura 34 Figura 3.3 – Características Dimensionais da Bomba Hermética da Bomax NH-100 PX-T Fonte: BOMAX DO BRASIL, Manual do Fabricante, p.5. 

 

Figura 3.3 – Características Dimensionais da Bomba Hermética da Bomax NH-100 PX-

T Fonte: BOMAX DO BRASIL, Manual do Fabricante, p.5. 



56 
 

 
  

 

 
Figura 35 Figura 3.4 – Bomba de Acoplamento Magnético e suas Vistas, Superior, Posterior e Frontal. 

 

Figura 3.4 – Bomba de Acoplamento Magnético e suas Vistas, Superior, Posterior e 

Frontal.  

 

3.3 Dispositivos de Monitoramento, Aquisição e Intervenção 

 

3.3.1 Medidor de Vazão Ultrassônico 

 

O método de aferição aqui adotado foi o da medição de vazão não intrusiva, pela 

técnica de tempo de trânsito, via medidores ultrassônicos. Estes se valem de 

transdutores acústicos, montados de forma espaçada (um a jusante e o outro a montante 

do fluxo), os quais enviam e recebem pulsos de alta frequência, fornecendo o tempo de 

viagem do sinal entre transdutores, como parâmetro determinante da vazão.  

O modelo de medidor utilizado no experimento foi o UFM170 portátil da FMS 

(Fluid Standart System), ilustrado na Figura 3.5, composto por transdutores do tipo 

Standart HS e um aparelho para aquisição e monitoramento de dados.  O UFM170 conta 
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com um data logger embutido no aparelho, permitindo o armazenamento de grande 

volume de registros, que podem ser posterirormente visualizadas no visor do aparelho 

ou transmitidos para um computador pela porta RS-232C, após o comando apropriado 

do usuário no software Hyper Terminal do Windows. 

 

                                 
Figura 36 Figura 3.5 – (a) transdutores e (b) Aparelho visor 

(a)                                                                (b) 

 

Figura 3.5 – (a) transdutores e (b) Aparelho visor 

 

3.3.2 Circuito Dimmerizado 

 

A bomba hermética que aciona o circuito hidráulico (seção 3.2.2) tem sua 

rotação alterada por um circuito dimmerizado, o qual atua segundo o método de 

variação da tensão no estator (seções 2.16.4 e 2.16.4.1). Este método permite o 

deslizamento de fase e a consequente variação da rotação na bomba. 

O potenciômetro utilizado no dimmer convencional, para variar o valor de 

tensão no gatilho do tiristor, foi aqui substituído por um opto-acoplador, mais 

especificadamente um optotriac, que corresponde em um tipo de tiristor, no qual o 

disparo ocorre por pulsos luminosos, e estes sentidos em uma região especial do tiristor, 

via fibra ótica. Seu princípio consiste na propriedade de determinados comprimentos de 

onda, em gerar excesso de pares elétron-lacuna, como portadores de carga em junções 

semicondutores. No Dimmer o tempo de descarga dos capacitores, antes conferido pelo 

potenciômetro, é agora modificado conforme a variação da luminosidade no optotriac.   

Além de tornar mais sensível o controle antes exercido pelo potenciômetro, a 

substituição deste por um opto-acoplador teve como objetivo permitir a comunicação do 
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Dimmer com o computador, viabilizando o controle da bomba pelo LabVIEW, o qual 

aciona o optotriac através de um dispositivo de aquisição de dados multifuncional 

(DAQ-Data Acquisition). Tal alternativa mostrou-se mais promissora do que comandar 

o potenciômetro por ação mecânica, a exemplo de um motor-de-passos, e este, por sua 

vez, controlado pelo labVIEW. 

A limitação do DAQ em fornecer a carga, uma tensão máxima de 5 V, implicou 

na adição ao circuito, de um dobrador de tensão com amplificador operacional para 

elevar a tensão máxima enviada pelo DAQ, para 10 V. 

Tanto o Dimmer quanto o dobrador de tensão foram dimensionados, de forma a 

atender os requisitos técnicos da bomba de acoplamento magnético mencionada. O 

circuito resultante, e seus componentes, podem ser contemplados pelas ilustrações que 

seguem, (Figuras 3.6 e 3.7).  

 

 

 
Figura 37 Figura 3.6 – Diagrama de Blocos do Circuito Dimmerizado, Dimensionado para acionar a Bomba Hermética, Bomax NH-100 PX-T, 65 W, presente na Bancada Experimental. 

 

Figura 3.6 – Diagrama de Blocos do Circuito Dimmerizado, Dimensionado para acionar 

a Bomba Hermética, Bomax NH-100 PX-T, 65 W, presente na Bancada Experimental. 
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Figura 38 Figura 3.7 – Vistas Frontal , Vista Lateral Esquerda e o Dobrador de Tensão que correspondem ao Circuito elétrico que aciona a Bomba Hermética, Bomax NH-100 PX-T, 65 W, presente na Bancada 
Experimental. 

Figura 3.7 – Vistas Frontal , Vista Lateral Esquerda e o Dobrador de Tensão que 

correspondem ao Circuito elétrico que aciona a Bomba Hermética, Bomax NH-100 PX-

T, 65 W, presente na Bancada Experimental. 

 

3.3.3 LabVIEW 

    

 

O gerenciamento dos dispositivos apresentados, no que tange a aquisição de 

dados, processamento e intervenção no circuito hidráulico do experimento, ficou a 

cargo do LabVIEW, o qual corresponde a uma linguagem de programação gráfica, 

desenvolvida pela National Instruments, com intuito de facilitar o monitoramento e  

controle de sistemas. A comunicação com o LabVIEW abrange diversas possibilidades, 

a exemplo dos hardwares GPIB, VXI, PXI, RS-232, RS-485 e dispositivos DAQ plug-

in.  Além permitir, por intermédio de recursos internos, conectar-se a Internet, via 

LabVIEWWeb Server e aplicativos como ActiveX e protocolos TCP/IP. 
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Os programas em LabVIEW são denominados de instrumentos virtuais (VIs -

Virtual Instruments),que dividem-se em: o painel frontal, o diagrama de bloco e o painel 

de ícones e conectores (Figura 3.8). 

 

 
Figura 39 Figura 3.8 – Painel Frontal e Diagrama de Blocos de um Programa Desenvolvido em LabVIEW,(National Instruments,2000). 

 

Figura 3.8 – Painel Frontal e Diagrama de Blocos de um Programa Desenvolvido em 

LabVIEW,(National Instruments,2000). 

 

A presente bancada experimental contou com um computador Celeron (R), CPU 

de 2.8 GHz e 504 MB de RAM, no qual foi instalado a versão 8.5 do programa 

LabVIEW e implementada a malha de controle, que proporcionará o alcance do 

objetivo deste trabalho. A bancada ainda contou com um dispositivo DAQ, 

anteriormente mencionado, corresponde a um dispositivo responsável por executar 

funções, como operações de conversão analógico/digital (A/D), de conversão 

digital/analógico (D/A), de I/O digital e de contador/temporizador. 

A principal tarefa de um sistema DAQ é medir ou gerar sinais físicos reais, 

usufruindo-se, para tanto, de um sensor ou transdutor, o qual converterá o sinal físico 

em sinal elétrico (tensão ou corrente).  

 O dispositivo DAQ utilizado no presente experimento, foi o NI USB-6008, 

Multifunction I/O (8 entradas analógicas, 12-Bit de resolução e uma razão de 
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amostragem de 10 KS/s de) da National Instruments, apresentando funcionalidade de 

aquisição de dados, que abrange desde de aplicações de simples registro, até suporte a 

experimentos em laboratório. O referido dispositivo NI USB-6008 inclui o software 

ready-to-run data logger, por meio do qual são possíveis aquisições básicas em minutos. 

 

 

 
Figura 40 Figura 3.9 – Dispositivo Data Acquisition – DAQ, Utilizado no Experimento. 

 

Figura 3.9 – Dispositivo Data Acquisition – DAQ, Utilizado no Experimento. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

Uma vez descritos e discutidos os aspectos construtivos e funcionais da bancada 

experimental, informando-se em detalhes quanto aos meios de obtenção dos valores 

concernentes aos parâmetros de interesse. Resta neste momento do presente trabalho, 

abordar a metodologia empregada, procedimentos e medições preliminares, específicos 

de cada componente do sistema de controle, de forma que se verifique o seu êxito. Por 

fim foi apresentado o sistema de controle de vazão em malha fechada, bem como sua 

lógica de funcionamento e implementação no LabVIEW. 

. 

 

4.1 Procedimentos e Medições  

 

4.1.1 Medidor Ultrassônico 

 

 

Para o alcance do controle pretendido é imprescindível à garantia de que o 

medidor ultrassônico esteja operando sob condições ótimas. Para tanto alguns 

procedimentos foram necessários, os quais se embasaram nas condições do escoamento 

e em sugestões do fabricante. 

O primeiro procedimento diz respeito ao local (trecho da tubulação) de 

instalação, adequado à acomodação do medidor ultrassônico. E de acordo com manual 

do fabricante, a tubulação no trecho reto, onde será instalado o medidor, deve ser longa 

o suficiente para eliminar erros oriundos de fluxo irregular. O fabricante recomenda que 

a mesma seja, em extensão, superior a 15D, exigência que foi atendida ainda na fase de 

dimensionamento da bancada experimental (        (      )       ). 
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A próxima exigência do fabricante, é que os transdutores sejam acoplados no 

trecho da tubulação em que o comprimento a montante e a jusante seja de pelo menos, 

10D e 5D, respectivamente. Ressaltando ainda, que os transdutores não devem distar em 

valores inferiores a 30D, em relação a bomba de escoamento.  

Estas exigências implicaram em vários pontos da tubulação, os quais foram 

avaliados na etapa de check-up da instalação, por parâmetros como a força de recepção 

do sinal S, qualidade de sinal Q, o coeficiente de trânsito R. Estes parâmetros podem ser 

acompanhados pelo próprio medidor ultrassônico, a partir de seu ecrã.   

A etapa de check-up da instalação consistiu na realização do primeiro ensaio, o 

qual se utilizou da água como fluido de escoamento. E antes de avaliar os pontos, 

algumas precauções complementares foram necessárias (Figura 4.1), de forma que se 

confirmasse a confiabilidade dos valores alcançados nestes locais. As mesmas se 

repetiram previamente a aferição em cada ponto, e consistiram em certifica-se de que o 

trecho da tubulação se encontrava completamente cheio de líquido (a presença de ar 

acarreta em imprecisões no tempo de trânsito), remover possíveis obstáculos ao sinal 

dos transdutores (etapa que consistiu no polimento do local com uma lixa ferro grão 60 

K-240), garantir o total contato dos transdutores com a superfície de aferição (possível 

pela aplicação de uma fina camada de gel ultrassônico tanto no transdutor quanto na 

tubulação), evitar posicionar os transdutores, em cada local, no topo e no fundo da 

tubulação (a possível presença de partículas depositadas no fundo ou bolhas suspensas 

comprometem a medição). E por fim efetivar o acoplamento dos transdutores a 

superfície de aferição, o que pode ser realizado de duas formas, a primeira por ação 

magnética, uma vez que os transdutores estão dispostos em um suporte dotado de ímãs, 

e a segunda, por braçadeiras ou com uso de material adesivo. Esta última opção foi 

adotada no presente experimento, em virtude de o material da tubulação investigada, ser 

o aço inoxidável (inviabilizando a primeira opção) e por se mostrar promissora no 

atendimento desta etapa. 
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Figura 41 Figura 4.1 – Precauções realizadas aos Transdutores Ultrassônicos e as Superfícies da Tubulação, Anteriores a Aferição. 

 

Figura 4.1 – Precauções realizadas aos Transdutores Ultrassônicos e as Superfícies da 

Tubulação, Anteriores a Aferição.  

 

Vencida as etapas acima descritas, o procedimento seguinte consiste em avaliar 

o local de aferição segundo os parâmetros mencionados. Nas paginas 17-20 

correspondentes ao manual do medidor de vazão ultrassônico UFM 170, o fabricante 

informa que estando os parâmetros compreendidos entre as seguintes faixas: força da 

recepção de sinal S (700-900), qualidade de sinal Q (60-90), coeficiente de transito R 

(100 % ± 3%). Visualizados após o set-up do medidor (inserção no medidor dos dados 

referentes a  tubulação e do escoamento, p. 27-32 do referido manual). É garantida a 

confiabilidade dos valores informados pelo medidor, implicando no seu correto 

funcionamento e precisão dos valores fornecidos. 

A partir destas informações tornou-se possível avaliar os pontos sobre a 

tubulação, pontos estes candidatos à instalação dos transdutores, dentre os quais o ponto 

que dista 84 cm a montante do sentido de escoamento e 1,73 a jusante, forneceu os 

melhores resultados. A ilustração que segue, Figura 4.2, exibe a localização deste ponto 

na tubulação, a partir do qual serão fornecidos os valores de vazão, utilizados no 

presente trabalho. 
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Figura 42 Figura 4.2 - Local de Instalação dos Transdutores Ultrassônicos (S = 802,46, Q = 88 e R = 97,25%), a Seta Informa o Sentido de Escoamento do Fluido. 

 

Figura 4.2 - Local de Instalação dos Transdutores Ultrassônicos (S = 802,46, Q = 88 e R 

= 97,25%), a Seta Informa o Sentido de Escoamento do Fluido. 

 

4.1.2 Circuito Dimmerizado 

 

 

O próximo passo correspondeu à efetivação do circuito dimmerizado, em alterar 

as rotações na bomba. Seu alcance ocorreu mediante a consecução de alguns testes, os 

quais exploraram as limitações no acionamento da mesma, segundo diferentes 

estratégias, no que concerne a variação de tensão no estator. Os resultados alcançados 

concorreram para a obtenção e aprimoramento do circuito dimmerizado, apresentado na 

seção 5.3.2. 

O primeiro teste consistiu em avaliar o comportamento de uma bomba similar a 

empregada pelo experimento (diferindo apenas pela potência, agora 20 W), quando 

acionada por um circuito dimmerizado, já concebido (Figura 4.3). O mesmo é destinado 

a alterar a rotação de um motor de indução, o qual atua no acionamento de ventiladores. 

O tiristor empregado neste circuito correspondeu ao TIC 206 D, cujas junções limitam a 

corrente máxima a 4 A e tensão máxima em 400 V, o que é compatível com a presente 
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situação, uma vez que suporta o acionamento de cargas em até 880 W, quando 

alimentadas por redes de 220 VAC.  

 

 
Figura 43 Figura 4.3 – Circuito Dimmerizado Empregado no Ensaio Anterior. 

 

Figura 4.3 – Circuito Dimmerizado Empregado no Ensaio Anterior.  

 

Em vista do caráter preliminar deste teste, o mesmo foi realizado em um 

pequeno circuito hidráulico, dotado da bomba centrífuga mencionada e de um 

reservatório com capacidade de 100 l. Em sua consecução, utilizou-se ainda de uma 

proveta PYREX (2000 ml, TC, 20°C) e de um cronômetro progressivo digital JUNCS-

307. Inicialmente um volume de 20 l foi introduzido no circuito, na intenção de evitar 

que a falta momentânea de fluido, viesse a comprometer o ensaio. Em seguida, de posse 

do cronômetro, o volume de fluido na proveta foi monitorado de forma exaustiva, 

tomando todas as precauções necessárias a sua correta aferição.   

Os resultados alcançados podem ser comtemplados através do gráfico 1 ( Figura 

4.5 ) e pela tabela 1. O gráfico 1 informa quanto à relação entre a posição do Knob no 

potenciômetro e a vazão proporcionada pela bomba, sendo esta última determinada pelo 

tempo dispendido para obter o volume de 2000 ml na proveta. A curva alcançada 

apresenta um comportamento já esperado, uma vez que o potenciômetro empregado no 

circuito é de escala logarítmica. E o posicionamento informado no eixo Y, tornou-se 
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possível, pela graduação da superfície ao fundo do Knob, via gabarito desenhado com o 

auxílio de uma ferramenta de CAD (Figura 4.4). 

 

 

 
Figura 44 Figura 4.4 – Graduação do Potenciômetro em Escala Logarítmica, elaborada com o Auxílio do Solid Edge ST3. 

 

Figura 4.4 – Graduação do Potenciômetro em Escala Logarítmica, elaborada com o 

Auxílio do Solid Edge ST3. 

 

Tal investigação se destinou em avaliar o circuito mencionado, quanto ao seu 

desempenho, no que concerne a faixa de tensões fornecidas à bomba e sua tradução em 

vazões. Apesar da influência dos erros incorridos durante a cronometragem e aferição 

do volume, os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios, apontando o circuito 

dimmerizado como um método promissor, para alteração de vazões na bomba. Este 

teste informou quanto às limitações do método avaliado e serviu como suporte para o 

dimensionamento do circuito dimmerizado, o qual proporcionou o controle de vazão, 

alvo da presente abordagem.  
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Figura 45 Figura 4.5 – Curva Posição do Knob Versus o Tempo Dispendido para alcançar 2000 ml. 

Figura 4.5 – Curva Posição do Knob Versus o Tempo Dispendido para alcançar 2000 

ml. 

 

O ensaio demandou pouco de mais de 30 minutos e os resultados alcançados 

também possibilitaram avaliar o circuito investigado, quanto aos parâmetros dispostos 

na tabela 1. Tais parâmetros mostraram-se significativos na inferência dos ajustes 

posteriores, através do quais, como já mencionado, se efetivou o dimensionamento do 

circuito dimmerizado, que agora acionará a carga de interesse deste trabalho. Os ajustes 

consistiram, essencialmente, em adotar um triac compatível com a nova carga e variar o 

tempo de disparo deste, explorando-se ao máximo o circuito RC, que compõe o referido 

dispositivo eletrônico (Figura 4.6). Porém deve-se ressaltar que o aumento ou 

diminuição deste parâmetro promove um deslocamento ascendente ou descendente da 

faixa de tensões útil, contemplando valores mais próximos do pico de tensão ou valores 

distantes deste. E dentro de cada faixa de tensões, a variação fica sujeita ao desempenho 

do potenciômetro empregado. 
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FAIXA DE MEDIÇÃO (RANGE) ALCANCE (SPAN) ZONA MORTA  SENSIBILIDADE REPETIBILIDADE 

0 ~ 16,7130 l/min 16,7130 l/min ± 0,2894 % 14,55 °/ 1 (l/min) ± 10 % 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros Alcançados no Ensaio com Circuito da Figura 4.3   

 

 
Figura 46 Figura 4.6 – Ajustes Realizados no Circuito Dimmerizado Ilustrado na Figura 4.3. 

Figura 4.6 – Ajustes Realizados no Circuito Dimmerizado Ilustrado na Figura 4.3. 

 

O passo que seguiu correspondeu em investigar o desempenho da bomba alvo do 

teste anterior, na ocasião de ser acionada por um inversor de frequência. E sendo esta, 

semelhante à bomba adotada na bancada experimental, ativada por motor de indução 

monofásica. Implicou no comprometimento do desempenho do inversor, em vista da 

precariedade no mercado, em dispor de dispositivos como este, os quais sejam 

adequados ao acionamento em aplicações de potência fracionária. 

O inversor adotado tratou-se do CFW 08 da WEG, de alimentação monofásica e 

saída trifásica (220/240 V). A estratégia aqui utilizada consistiu em alimentar a bomba 

com apenas umas das fases entregues pelo inversor, aterrando-se as demais. Tal artifício 

nem sempre pode ser requisitado, uma vez que alguns inversores de frequência são 

projetados para desligarem ou informar mensagens de erro, quando identificam que as 

fases por eles entregues, se encontram em desequilíbrio. 

O teste com inversor contou com mesmo aparato utilizado no ensaio anterior, e 

conduziu aos resultados informados na tabela 2, onde a partir dos mesmos, confirmou-

se a deficiência deste dispositivo, em alterar a vazões na bomba, operando sob as 

condições mencionadas. Tal constatação é fruto das flutuações dos valores de vazão, os 
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quais se mostraram desproporcionais, quando relacionados com variação na frequência, 

e sua reprodução entre as amostras. Fato este que aponta para uma deficiência, por parte 

do inversor em gerar PWM (Modulação por largura de Pulso), apenas com uma fase. 

Assim como, a impossibilidade em vencer o conjugado inicial, linha destacada da tabela 

2, requerido pela bomba em questão, em determinadas frequências. 

 

Teste com Inversor WEG CFW 8 NO Acionamento da Bomba Bomax 20 W; 60Hz;22l/min  

                

Freq. 
(Hz) 

Vol. 
(l) 1° Tomada (s) 2° Tomada (s) 3° Tomada (s) 

Vazão1 
(l/s) 

Vazão2 
(l/s) 

Vazão3 
(l/s) 

                

14,0 1 38,46 42,62 40,37 0,02600 0,02346 0,02477 

14,5 1 45,91 48,43 49,14 0,02178 0,02065 0,02035 

15,0 1 29,91 33,52 33,48 0,03343 0,02983 0,02987 

15,5 1 25,45 28,18 23,04 0,03929 0,03549 0,04340 

16,0 1 23,38 0,00 0,00 0,04277 0,00000 0,00000 

16,5 1 20,72 22,19 19,65 0,04826 0,04507 0,05089 

 

Tabela 4.2– Teste com Inversor de Frequência CFW 08 WEG. 

 

 E por fim, constatada a impossibilidade em se utilizar um inversor de frequência 

para acionar a supracitada bomba, assim como o bom desempenho do circuito 

dimmerizado no alcance deste fim, buscou-se o refinamento deste último, de forma a 

explorar ao máximo suas potencialidades. Tal refinamento se concretizou pela a adoção 

de um opto-acoplador, o qual consiste de um led e foto-tiristor com islomento óptico 

(MOC 3011). Este componente geralmente é utilizado como driver de disparo, sem o 

concurso de intermediários, de um tiristor. Sua aplicação teve como intuito, como 

mencionado na seção 3.3.2, a substituição do potenciômetro, conferindo ao circuito 

supracitado maior sensibilidade e permitindo a comunicação do mesmo com o 

LabVIEW, por intermédio do DAQ. 

 

4.1.3 LabVIEW 

 

Uma vez evidenciada a eficácia dos dispositivos abordados nas seções 

anteriores. A etapa que sucedeu, consistiu no gerenciamento dos mesmos com auxílio 
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da linguagem gráfica  LabVIEW. Para seu alcance, primeiramente, viu-se necessário à 

realização de alguns testes, os quais conduziram a adequação e plenitude deste 

gerenciamento, de forma que pudesse ser iniciada a implementação do controle 

pretendido. 

Inicialmente, certificou-se da correta transmissão de dados por parte do medidor 

ultrassônico via o software Hyper Terminal (WINDOWS), e com o circuito 

dimmerizado por intermédio do supracitado DAQ. No primeiro caso, com o auxílio da 

interface do software mencionado, o qual foi alimentando com os comandos 

necessários, via o protocolo ASCII (manual do fabricante, p.39). Pode-se constatar a 

correta comunicação do medidor, comparando os dados informados pelo ecrã do 

mesmo, com os informados pelo computador. No segundo, foi necessário o concurso de 

uma VI elaborada no LabVIEW, cujos respectivos, painel frontal e o diagrama de 

blocos, se encontram ilustrados nas figuras, que seguem ( Figura 4.7 e Figura 4.8 ). Tal 

como pode ser observado na Figura 4.7, a comutação no Knob virtual simula a mudança 

de tensão, anteriormente promovida pelo potenciômetro. O circuito por sua vez, 

responde variando a tensão de alimentação na bomba, ocasionado à mudança desejada 

na vazão, a qual é logo sentida pelo medidor ultrassônico. A escala do Knob é expressa 

em volts, e os extremos da faixa de mediação, correspondem aos 5 V  solicitados a 

bomba para vencer o conjugado inicial, e a tensão máxima conferida ao circuito. Uma 

entrada secundária de tensão foi adicionada ao painel frontal, no intuito apenas de 

facilitar a inserção de tensões, permitindo a entrada de frações de volts, as quais não 

pudessem ser facilmente alcançadas comutando o Knob virtual.  
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Figura 47 Figura 4.7 – Painel Frontal Referente ao Instrumento Virtual (VI), Elaborado no Intuito de Testar a Comunicação com Circuito Dimmerizado. 

 

Figura 4.7 – Painel Frontal Referente ao Instrumento Virtual (VI), Elaborado no Intuito 

de Testar a Comunicação com Circuito Dimmerizado. 
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Figura 48 Figura 4.8 – Digrama de Blocos Respectivo ao Painel Frontal da Figura 6.7 
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A comunicação com LabView  foi confirmada mediante o monitoramento da 

mediação de vazão, na medida em que a posição do Knob virtual era comutada. Tal 

constatação pode ser de pronto evidenciada, pela variação proporcional entre a posição 

do Knob e a leitura de vazão fornecida no LabVIEW, consistindo em uma resolução de  

0,135 l/V.  

 

4.2 Controle Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 

 

De acordo com Bega et. al. (2006), a seleção de uma ação de controle 

apropriada, consiste em uma das etapas mais críticas no que tange ao projeto e 

instalação de sistemas de controle de processos. Segundo os mesmo, fatores tais como 

qualidade, custos e facilidade de operação devem ser ponderados. 

A ação de controle adotada pela presente abordagem, consistiu no Controle 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID), norteando-se pelas características do sistema a 

ser controlado e por sugestões de cunho prático presentes na literatura, como as 

evidenciadas na tabela 3. O controle PID, como já mencionado, combina as vantagens 

individuais oferecidas pelos controles, Proporcional Integral (PI) e Proporcional 

derivativo. 

 

Ação de 

controle 

Vazão e 

Pressão de 

Líquidos 

Pressão de 

Gás 

Nível de 

Líquido 

Temperatur

a e Pressão 

de Vapor 

Proporcional 

Integral 

Derivativa 

Essencial 

Essencial 

Não
5
 

Essencial 

Não Necessário 

Não Necessário 

Essencial 

Utilização Rara 

Não Necessário 

Essencial 

Importante 

Essencial 

 

Tabela 4.3 – Sugestões para determinação da ação de controle (Modificado de BEGA 

et. al.). 

 

                                                             
5 O autor desencoraja a ação de controle derivativa quando aplicada isoladamente.  
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O sistema de controle correspondeu a um sistema em malha fechada, Figura 4.9, 

no qual a realimentação ficou a cargo do medidor ultrassônico UFM-170 e o sinal 

fornecido, comparado e retificado em relação valor desejado (set point ou entrada 

programada), informado ao sistema de controle. O restante do hardware de controle 

correspondeu aos dispositivos supracitados, cujo gerenciamento e ação controladora 

ficou a cargo da linguagem gráfica LabVIEW. O digrama de blocos do sistema de 

controle de vazão em malha fechada se encontra representado na Figura 4.10. 

 

 

Figura 49 Figura 4.9 - Diagrama de Instrumentação Referente ao Sistema de Controle de Vazão em Malha Fechada. 
Figura 4.9 - Diagrama de Instrumentação Referente ao Sistema de Controle de Vazão 

em Malha Fechada. 

 

 
Figura 50 Figura 4.10 – Digrama de Blocos do Sistema de Controle de Vazão 

Figura 4.10 – Digrama de Blocos do Sistema de Controle de Vazão  
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 O painel frontal referente ao Controle Proporcional-Integral-Derivativo (PID), o 

qual foi implementado com auxílio da referida linguagem gráfica, se encontra ilustrado 

na figura que segue (Figura 4.11), seu respectivo digrama de blocos se encontra 

disposto no anexo A. 

 

 

Figura 51 Figura 4.11 – Painel Frontal Referente ao Controle PID e os Respectivos Parâmetros de Ajuste Kc, τ_(i ) e  τ_d 
Figura 4.11 – Painel Frontal Referente ao Controle PID e os Respectivos Parâmetros de 

Ajuste Kc,     e      
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

  Neste momento final do trabalho, os resultados experimentais alcançados 

foram apreciados, intervindo-se segundo o necessário, no refinando do sistema de 

controle PID, de maneira que se consolidasse o êxito da presente abordagem. Por fim, 

no capitule seguinte, capítulo VIII, são apresentados os aspectos conclusivos e 

mencionadas as implicações futuras decorrentes da presente contribuição.    

 

 

5.1 Ensaio Realizado com a Água 

 

 Foram realizados testes com a água, no intuito de se verificar quanto à eficácia 

do controle, bem como familiarizar-se com sua sintonia via ajuste dos parâmetros do 

controlador PID. Estes ensaios proporcionaram o alcance de gráficos de Vazão (l/s) vs  

Aquisição no tempo (1 aquisição/s), através dos quais pode-se constatar o controle 

pretendido para água. É importante ressaltar que os valores informados no eixo das 

abcissas, em ambos os gráficos, correspondem ao número de aquisições no tempo, 

podendo-se também interpretá-los como o tempo decorrido, sabendo-se que o sistema é 

alimentado a razão de 1 aquisição por segundo. 

Para o primeiro ensaio, apenas o parâmetro referente ao controle proporcional 

foi informado, no caso o ganho proporcional Kc, analisando-se sua influência sobre o 

sistema a ser controlado. O resultado deste ensaio se encontra ilustrado na Figura 5.1, a 

partir do qual é possível observar uma rápida aproximação do valor desejado, porém 

distado de um offset, comportamento este condizente com o afirmado pela literatura.  
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Figura 52 Figura 5.1 – Controle P para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 1, τ_(i )=0 e  τ_d = 0 
Figura 5.1 – Controle proporcional para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 

1,       min e     = 0 min 

 

No ensaio que sucedeu, o valor informado para o ganho proporcional foi 

consideravelmente acrescido, de maneira que se verificasse uma diminuição do offset, 

diminuição esta constatada pelo gráfico (Figura 5.2), assim como o considerável 

aumento na instabilidade do sistema, provocado pelo aumento excessivo do ganho 

proporcional, comportamento também alertado pela literatura. 

 

 
Figura 53 Figura 5.2 – Controle P para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 100, τ_(i )=0 e  τ_d = 0 

Figura 5.2 – Controle proporcional para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 

100,       min e     = 0 min 

 

Neste ensaio, buscou-se alcançar a eliminação do offset, informando valores 

referentes ao controle PI (Kc e    ), Figura 5.3, como pode ser comtemplado por este 
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gráfico, houve o alcance do valor desejado, bem como o aumento da estabilidade, 

característico da ação integral. 

 

 

Figura 54 Figura 5.3 – Controle PI para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 1,τ_(i )=0,1  e τ_d = 0 
Figura 5.3 – Controle PI para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 1,    

    min  e    = 0 min 

 

A presença de três parâmetros a serem configurados, sugere um elevado número 

de combinações possíveis, dificultando o processo de sintonia do controlador. Existem, 

entretanto, métodos de sintonia consagrados na literatura, tais como o método baseado 

na resposta, proposto por Ziegler e Nichols, que facilitam a determinação destes 

parâmetros. Neste contexto, o ensaio que seguiu utilizou-se de uma pequena 

modificação no referido método, modificação esta realizada por Harriot (BEGA et. 

al.,2006). Segundo este método, após alcançar um valor de Kc que conduza a uma taxa 

de amortecimento de ¼, e para um período P no qual foi evidenciado estas condições, 

os valores de    e   , podem ser estimados pelas correlações que seguem: 

 

 

       

                                                               

(5.1) 

(5.2) 
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O gráfico (Figura 5.4) correspondeu a aplicação de Kc =60 ( P obtido 

diretamente do painel frontal) ,          min e           min.  

 

 
Figura 55 Figura 5.4 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 60,τ_(i )=0,262  e τ_d = 0,065, Alcançados via Adaptação do Método de Ziegler e Nichols. 

Figura 5.4 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 

60,          min e    = 0,065 min, Alcançados via Adaptação do Método de Ziegler 

e Nichols. 

 

O método adotado, apesar de consistir em estimativas amparadas pela análise do 

comportamento do sistema, em resposta a ação de controle, ainda apresenta a 

desvantagem de atuar por tentativas e erros. No entanto a linguagem gráfica labVIEW  

oferece meios para obtenção da sintonia automática, através da função Auto-Tuning, 

função esta que foi acrescida, através dos respectivos objetos virtuais, ao painel frontal e 

diagrama de blocos
6
, Figura 5.5, permitindo alcançar o seguintes resultados, Figuras 5.6 

e 5.7 ( 1° e  2° estimavas fornecidas pelo LabVIEW). 

                                                             
6 Disposto no Anexo A 
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Figura 56 Figura 5.5 – Painel Frontal com a função Auto-Tuning adicionada. 

     

  Figura 5.5 – Painel Frontal com a função Auto-Tuning adicionada.  

 

 

Figura 57 Figura 5.6 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 40 ,τ_(i )=0,042259  e τ_d = 0, 008452, Alcançados via Processo Automático de Sintonia. 
Figura 5.6 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 40 

,             min  e    = 0, 008452 min, Alcançados via Processo Automático de 

Sintonia. 
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Figura 58 Figura 5.7 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 60 ,τ_(i )=0,05  e τ_d = 0, 005, Alcançados via Processo Automático de Sintonia. 
Figura 5.7 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, com os Parâmetros  Kc = 60 

,         min e    = 0, 005 min, Alcançados via Processo Automático de Sintonia. 

 

Os resultados alcançados para água comprovaram o êxito do controlador PID na 

manutenção da variável de controle no valor desejado, pode-se também inferir quanto a 

comportamento do sistema hidráulico a ser controlado, em resposta a ação dos 

parâmetros de controle  Kc ,    e   .  A seção que segue estenderá o controle obtido ao 

par água- brometo de lítio, realizando as configurações e ajustes necessários de forma  

que também se evidencie o êxito alcançado para água.     

 

5.2 Ensaio Realizado com Par Água/Brometo de Lítio 

 

Para os ensaios realizados com o par água/brometo de lítio foram necessárias 

algumas precauções. A primeira delas consistiu na remoção da água existente no 

circuito hidráulico, de forma que as propriedades da solução salina não fossem 

comprometidas por remanescentes de água, tendo vista a característica higroscópica 

desta solução.  O segundo passo implicou na extração do par água/brometo de lítio de 

um reservatório selado, pertencente ao LES, o qual continha 200 l da solução a uma 

concentração de 55% de brometo de lítio.  Foi então removida uma amostra contendo 

840 ml da solução, cuja massa foi aferida com o auxilio de uma balança digital 

BALMAK-ELC (2g/5g; 10Kg/25 Kg) e de uma proveta PYREX (2000 ml, TC, 20°C). 

Tal procedimento se fez necessário para que, de posse da massa específica encontrada 

(1583 kg/m
3
), fosse averiguado por intermédio das rotinas externas presentes no 



83 
 

 
  

Enginneering Equation Solver- EES, se a concentração de brometo de lítio encontrava-

se em torno de 52, 9 %, condição esta necessária ao trecho de recirculação dos sistemas 

de refrigeração por absorção, assim como fornecer a informações solicitadas pelo 

medidor ultrassônico, uma vez que o mesmo não as possui para o par água/brometo de 

lítio. Caso não se alcançasse a concentração pretendida, uma nova amostra deveria ser 

colhida, elencando-se e eliminado qualquer fator que tenha comprometido a amostra 

anterior e, desta forma, repetir o processo.  

O passo seguinte consistiu na introdução de 25 l da solução salina no circuito 

hidráulico e entrada no medidor ultrassônico com as informações concernentes ao par 

água/brometo de lítio. E após repetido o procedimento realizado na seção 4.1.1, 

constatou-se que o melhor ponto de instalação do medidor ultrassônico prevaleceu o 

mesmo evidenciado nesta seção, porem com os valores dos parâmetros R, S e Q 

inferiores, embora dentro dos limites aceitáveis informados pelo fabricante. Tal 

complicação já era esperada, tendo em vista as dificuldades
7
 experimentadas em 

abordagens anteriores.  

Vencidas as etapas acima citadas, realizou-se o primeiro ensaio com par 

água/brometo de lítio, e como pode ser observado, gráfico da Figura 5.8, houve uma 

instabilidade considerável por parte do sistema, traduzida pelas oscilações em torno do 

valor desejado, no caso 0,3 l/s. 

 

 

                                                             
7 Dificuldades estas informadas na introdução deste trabalho 
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Figura 59 Figura 5.8 – Controle PID para H2O/LIBR, com os Parâmetros  Kc = 60 ,τ_(i )=0,05  e τ_d = 0, 005, Alcançados via Processo Automático de Sintonia. 

 Figura 5.8 – Controle PID para H2O/LIBR, com os Parâmetros  Kc = 60 ,    

     min  e    = 0, 005 min, Alcançados via Processo Automático de Sintonia. 

 

Percebe-se que as limitações impostas pela solução salina ao medidor 

ultrassônico foram prontamente sentidas pelo sistema de controle. Para contornar esta 

situação foram realizadas modificações no diagrama de blocos e respectivo painel 

frontal (Anexo A), de forma a reduzir as flutuações alterando a razão de aquisição do 

controle, sem comprometer sua eficácia. Tal modificação implicou na aquisição pelo 

controle PID, inicialmente, a razão de 1 a cada 10 segundos, sendo esta representada 

pela média aritmética de dez aquisições aferidas na razão com que se vinha operando 

anteriormente (1aquisição/s). Esta medida mostrou-se interessante, em virtude de os 

sistemas de absorção não tolerarem métodos intrusivos de aferição de vazão, bem como 

não representar, segundo certo limite, nenhum ameaça em potencial ao representar suas 

condições de operação. A adoção da média aritmética mostrou-se plausível, tendo em 

vista o fato de não terem sido constatados dispersão elevada dos valores, os quais 

pudessem inviabilizá-la. Neste contexto o gráfico que segue, Figura 5.9, corresponde 

aos resultados alcançados por esta medida. 
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Figura 60 Figura 5.9 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, a Razão de 1 Aquisição/10s ,Sendo   os Parâmetros  Kc ,τ_(i )  e τ_d, Encontrados via Processo Automático de Sintonia. 

Figura 5.9 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, a Razão de 1 Aquisição/10s 

,Sendo   os Parâmetros  Kc ,    e   , Encontrados via Processo Automático de Sintonia. 

 

Como pode ser constatado pela Figura 5.9, ocorreu uma notória redução das 

flutuações e uma consequente aproximação do valor pretendido, condição esta 

representada por um erro relativo médio de 9,9 %.  Os ensaios que seguiram constaram 

no decréscimo da razão de aquisição, apresentando como situação limítrofe a razão de 1 

Aquisição/40s. Estes ensaios lograram o seguinte resultado. 

 

 

Figura 61 Figura 5.10 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, a Razão de 1 Aquisição/30s ,Sendo   os Parâmetros  Kc ,τ_(i )  e τ_d, Ajustados via Processo Automático de Sintonia. 
Figura 5.10 – Controle PID para uma Vazão de 0,5 l/s, a Razão de 1 Aquisição/30s 

,Sendo   os Parâmetros  Kc ,    e   , Ajustados via Processo Automático de Sintonia. 
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 A situação acima ilustrada correspondeu a melhor condição, proporcionando 

flutuações mínimas, representadas por um erro relativo médio de 1,2 % em relação ao 

valor desejado. Razões inferiores a 1 Aquisição/30s, além de se mostrarem 

incompatíveis com a realidade dos processos envolvidos com os sistemas de absorção, 

incorreriam em um inevitável aumento da instabilidade do sistema, situação esta 

justificada pela dificuldade do controle em atender as flutuações impostas pelas médias 

aritméticas. 

O gráfico que segue, Figura 5.11, correspondeu à aplicação do controle PID 

estabelecido, a condição solicitada pelo trecho de recirculação da unidade de 

refrigeração por absorção de duplo efeito em série, a qual foi evidenciada na abordagem 

teórica de Santos (2005) e perseguida por Rocha (2010), para uma capacidade de 

refrigeração de 6 TR (21,102 kW). A vazão pretendida pela abordagem teórica foi de 

0,04606 l/s e o controle proposto alcançou um valor médio de 0,04558 l/s. O gráfico da 

figura 5.12 correspondeu a uma filtragem, via séries temporais, dos valores dispostos na 

figura 5.11, no intuito de melhor evidenciar o controle alcançado.   

 

 
Figura 62 Figura 5.11 – Controle PID estabelecido para uma Vazão de 0,046 l/s, evidenciada no trabalho teórico realizado por de Santos (2005). 

Figura 5.11 – Controle PID estabelecido para uma Vazão de 0,046 l/s, evidenciada no 

trabalho teórico realizado por de Santos (2005). 
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Figura 63 Figura 5.12 - Filtragem dos Valores Alcançados Via Séries Temporais 
 Figura 5.12 – Filtragem dos Valores Alcançados Via Séries Temporais. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

O trabalho de pesquisa, norteado em seus passos metodológicos, levantou todo o 

suporte teórico e informacional, culminando na obtenção do aparato experimental, que 

permitiu a reprodução dos processos de escoamento, concernentes aos fluidos de seu 

interesse. Em seguida elencaram-se os dispositivos de monitoramento e intervenção, por 

meio dos quais foi possível a análise da vazão e alcance das condições necessárias ao 

seu controle. 

Um destes dispositivos consistiu no circuito dimerizado, cujo objetivo em variar, 

quando solicitado, a rotação de uma bomba hermética, foi atingido. Seu alcance 

alicerçou-se na necessidade de um meio eficaz para o acionamento de bombas 

monofásicas de baixa potência, as quais são comumente requisitadas em processos que 

operam a pressões negativas e cujo acionamento por inversor de frequência não é 

viável. 

Foi realizada a correta instrumentação da bancada experimental, etapa logo 

seguida pelo ajuste e configuração dos dispositivos citados, cujo bom desempenho foi 

evidenciado em testes preliminares, conduzidos primeiramente em caráter individual e 

depois em conjunto.  Vencida esta etapa constatou-se a interação dos dispositivos 

referidos com a bancada experimental, alcançada por intermédio da implementação na 

linguagem gráfica labVIEW, de um prévio instrumento virtual de controle, cuja 

comunicação com os dispositivos e seu gerenciamento obteve êxito. 

Dispondo-se dos meios necessários, foi implementado com sucesso um sistema 

de controle em malha fechada, de ação controladora PID, o qual também contou com o 

intermédio da linguagem gráfica LabVIEW. Ensaios iniciais realizados com água 

permitiram uma primeira avaliação do controle PID, evidenciado seu bom desempenho 

e familiarização com os processos e métodos de sintonia, por meio dos quais se 

verificou o alcance do controle de vazão para água. 
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Foram tomadas todas as precauções requeridas à realização de testes com o par 

H2O/LIBR, os quais ocorreram e constataram a dificuldade já experimentada por 

abordagens anteriores, causada pelas limitações impostas ao medidor ultrassônico por 

parte da solução salina. Tal implicação conduziu a adequações no controle PID, o qual 

teve seu tempo de aquisição alterado, dentro dos limites aceitáveis aos sistemas de 

absorção, até que se constatou, via processo de sintonia automática, o alcance do 

controle de vazão para a solução salina H2O/LIBR, evidenciando o êxito da presente 

abordagem.  

O sistema de controle consolidado pelo presente trabalho fornecerá as condições 

de operação necessárias a abordagens de caráter teórico experimental, permitindo 

explorar o potencial dos sistemas de absorção, bem como dispor dos meios de ação 

preventiva ou corretiva, em resposta a possíveis distúrbios que possam ser prontamente 

solucionados pela alteração da vazão de recirculação. 

 O sistema de controle evidenciado poderá também integrar outras propostas 

como a de Marques (2010), no processo de automatização dos sistemas de absorção. 

Este sistema poderá evitar a zona de cristalização brometo de lítio, compondo uma 

malha, a qual conterá mais de uma variável de controle e que preverá a influência de 

uma variável sobre as demais e suas contribuições para ocorrência deste fenômeno.  

Ainda como sugestão para novas pesquisas, o presente trabalho propõe a 

efetivação de um método não intrusivo de aferição de vazão, que substitua o medidor 

ultrassônico, possibilitando o alcance de um controle mais apurado de vazão. 

O sistema de controle evidenciado poderá ainda, segundo realização de 

adequações, ser estendido a unidades de refrigeração que utilizem outros fluidos de 

trabalho, assim como atuar em bombas de baixa potência, empregadas no arrefecimento 

dos vasos de pressão, em especial, quando solicitadas a ação corretiva em processos de 

cristalização do brometo de lítio.   
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  ANEXO A  

 

 

 
 

 

Figura 64 Figura 1 – Painel Frontal Referente ao Controle PI 
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Figura 65 Figura 2 – Diagrama de Blocos Referente a  Adição da Função Auto-Tuning. 
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Figura 66  Figura 3 – Painel Frontal referente às modificações realizadas. 
 

Figura A3 – Painel Frontal referente às modificações realizadas.  
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ANEXO B 

 

 

B1 - Componentes de um Sistema de Controle 

 

Os componentes a seguir listados correspondem aos instrumentos, que segundo a 

sua função classificam-se como sensor, transmissor ou controlar. Merecendo-se 

destaque este último por implicar em um componente chave da malha de controle, uma 

vez que  é responsável  pela decisão na correção do valor da variável controlada. São 

eles: 

 

 Instrumentos cegos – correspondem aos instrumentos que não 

apresentam indicação visível do valor da variável medida, a exemplo dos 

pressostatos e termostatos; 

 Instrumentos indicadores – são instrumentos que apresentam indicador 

e escala graduada, possibilitando a leitura da variável medida ou 

controlada; 

 Instrumentos registradores – refere-se aos instrumentos que registram 

a variável medida ou controlada com um traço continuo ou através de 

pontos; 

 Elementos primários – correspondem aos elementos em contato direto 

com a variável medida ou controlada, os quais se utilizam da própria 

energia do meio, para fornecer ao sistema de medição um resposta em 

função da variação da variável medida ou controlada; 

 Transmissores – refere-se aos instrumentos responsáveis por detectar as 

variações na variável medida ou controlada através do elemento primário 

e transmiti-las; 

 Conversores – são os instrumentos receptores de sinal de entrada 

pneumático ou eletrônico, os quais convertem este sinal em um sinal de 

saída padrão; 
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 Controladores – são os instrumentos responsáveis pela ação corretiva na 

variável manipulada, por intermédio de comparação entre o valor da 

variável de medida ou controlada e o valor desejado (set point), como 

função da diferença entre estes dois valores ou a equação de controle; 

 Elementos finais de controle – correspondem aos dispositivos, os quais 

recebem o sinal de correção do controlador e atuam sobre a variável de 

controle ou agente de controle. 

 

 

B2 - Técnicas não Convencionais de Controle 

 

  Estas técnicas correspondem a artifícios que tem por finalidade depurar o 

controle, fazendo uso de recursos suplementares na intenção de obter melhor 

desempenho do processo. Sua ação consiste em possibilitar comunicações entre as 

malhas de controle, algumas delas adicionais, visando manter as variáveis de controle 

em faixas de menor tolerância. Entretanto estes artifícios incorrem em custos elevados. 

São estas técnicas: 

 

 Controle em cascata – é aplicado para evitar que os efeitos dos 

distúrbios sobre a variável manipulada comprometam a variável 

manipulada;  

 Controle de razão – consiste num caso elementar de controle por 

antecipação, apropriado à situação em que a variável controlada é função 

de proporções das variáveis manipuladas, garantindo-se seu êxito pelo 

controle apropriado destas proporções; 

 Controle seletivo – ocorre quando existe a necessidade de seleção em 

sistemas onde a quantidade de variáveis de controle supera a quantidade 

de variáveis manipuladas. Esta ação é possível via seletores que optam 

pelo menor e maior sinal dentre dois ou mais sinais; 
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 Controle em faixa dividida (Split range) – este controle envolve 

situações em a duas válvulas de controle são operadas pelo mesmo 

controlador. 


