
 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E 

INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

JAILSON SILVÉRIO PENA 

 

 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA POR MEIO DE UM CONTROLADOR PI 

AUTOSSINTONIZADO POR LÓGICA FUZZY EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA DE UM SETOR DA GRANDE CURITIBA 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2018 



 

 

JAILSON SILVÉRIO PENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA POR MEIO DE UM CONTROLADOR PI 

AUTOSSINTONIZADO POR LÓGICA FUZZY EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA DE UM SETOR DA GRANDE CURITIBA 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica e Informática Industrial da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
como requisito parcial para obtenção do Grau 
de Mestre em Automação e Sistemas – Área 
de Concentração: Engenharia de Automação 
e Sistemas. 

  
Orientador: Prof. Dr. Daniel Rodrigues Pipa 
 
Coorientador: Prof. Dr. Gustavo Rafael 
Collere Possetti 

 

 

 

CURITIBA 

2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                                             

P397e    Pena, Jailson Silvério 

2018        Eficiência energética por meio de um controlador PID  

         autossintonizado por lógica fuzzy em sistema de distribuição 

         de água de um setor da Grande Curitiba / Jailson Silvério 

         Pena.-- 2018. 

            xv, 98 f.: il.; 30 cm. 

 

            Disponível também via World Wide Web. 

            Texto em português com resumo em inglês. 

            Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica  

         Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Engenharia  

         Elétrica e Informática Industrial. Área de Concentração:  

         Engenharia de Automação de Sistemas, Curitiba, 2018.  

            Bibliografia: f. 94-98. 

 

            1. Controladores PID. 2. Lógica difusa. 3. Água -  

         Distribuição. 4. Abastecimento de água - Curitiba (PR). 5.  

         Energia - Consumo. 6. Controle automático. 7. Métodos de  

         simulação. 8. Engenharia elétrica - Dissertações. I. Pipa,  

         Daniel Rodrigues, orient. II. Possetti, Gustavo Rafael  

         Collere, coorient. III. Universidade Tecnológica Federal do  

         Paraná. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e  

         Informática Industrial. IV. Título.  

 

                                             CDD: Ed. 22 -- 621.3 

 

Biblioteca Central do Câmpus Curitiba – UTFPR 

Bibliotecária: Luiza Aquemi Matsumoto CRB-9/794 

 

 



  
Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 
 

TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO Nº 788 

 

A Dissertação de Mestrado intitulada “Eficiência energética por meio de um controlador PID 
autossintonizado por lógica fuzzy em sistema de distribuição de água de um setor da grande 
Curitiba” defendida em sessão pública pelo(a) candidato(a) Jailson Silvério Pena, no dia 23 de 
março de 2018, foi julgada para a obtenção do título de Mestre em Ciências, área de concentração 
Engenharia de Automação e Sistemas, e aprovada em sua forma final, pelo Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Prof(a). Dr(a). Daniel Rodrigues Pipa - Presidente – (UTFPR) 
Prof(a). Dr(a). Lúcia Valéria Ramos de Arruda - (UTFPR) 

Prof(a). Dr(a). Gideon Villar Leandro - (UFPR) 

 

 

A via original deste documento encontra-se arquivada na Secretaria do Programa, contendo a 

assinatura da Coordenação após a entrega da versão corrigida do trabalho. 

 

Curitiba, 23 de março de 2018. 

 
 
 
 



iii 

 

DEDICATÓRIA 

 

 Dedico essa Dissertação primeiramente a Deus, que tem me agraciado com a 

felicidade de uma vida plena de muitos aprendizados e desafios. 

 Também, dedico à pessoa que é a heroína de minha vida, minha mãe, Anilce 

Silvério, por seu exemplo de luta e perseverança, ultrapassando muitas dificuldades 

com enorme dedicação. 

 Dedico à minha esposa, Patrícia Sinésio Ribeiro, que mantém minha mente 

equilibrada e me coloca na realidade de uma vida sã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço ao meu orientador professor Doutor Daniel Rodrigues Pipa, pela 

amizade de anos e por acreditar em minha responsabilidade, capacidade e 

objetivos. E a todos os professores do programa de pós-graduação do CPGEI que 

transportaram seus conhecimentos e suas experiências. 

 Agradeço à SANEPAR, empresa na qual trabalho, por acreditar na minha 

dedicação e autorizar, por meio de seus representantes, os estudos aprofundados e 

à transparência com que tem agido. Em especial aos funcionários e colegas de 

profissão Gustavo Rafael Collere Possetti, Cézio Carlo Mazuroski, Katia Regina 

Garcia da Silva e Mariele Parra Agostinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Será que as máquinas não poderiam realizar algo que deveria ser descrito como 

pensar, mas que é muito diferente do que um ser humano faz? Esta objeção é muito 

forte, mas ao menos podemos dizer que se, contudo, uma máquina puder ser 

construída para jogar o jogo da imitação satisfatoriamente, nós não precisamos nos 

preocupar com essa objeção.” 

Alan Mathison Turing 



vi 

 

RESUMO 

 
Resumo: Esta dissertação apresenta uma aplicação de inteligência artificial, a 
lógica fuzzy, estruturada como um controlador fuzzy, para a sintonia dos ganhos 
Kp e Ki de um controlador PI. Este último, configurado num conversor de 
frequência para a operação de um conjunto motor-bomba do sistema de 
abastecimento de água potável na região denominada de Recalque Mercês 
(RMER), na cidade de Curitiba, compreendendo 4 bairros com 140 km de 
tubulação e mais de 13 mil ligações a clientes. Hoje, o sistema funciona com 
controle PI tradicional de ganhos fixos, variando a velocidade do conjunto motor-
bomba, controlados por um sensor de pressão à jusante do bombeamento. 
Contudo, a variação de consumo de água potável fornecida é muito grande 
durante o período de um dia, sendo máxima no entardecer e mínima durante a 
madrugada, e com características sazonais, o consumo aumenta com o calor e 
diminui no frio, o que faz esse tipo de controle fixo ser ineficiente em 
determinados momentos. A proposta é adotar o controle fuzzy para alterar os 
coeficientes do controlador PI ao longo do dia, de forma autônoma, de acordo 
com o consumo instantâneo e assim, alcançar uma melhor eficiência energética 
do sistema, prezando pela qualidade do serviço prestado à população. Isto é, 
garantindo a vazão e a pressão de água para o consumidor. Por meio do 
MatLab®, mais precisamente os toolbox’s de simulação, Simulink® e 
SimScape®, foram criados dois modelos, um com o controle atual e o outro com 
a proposta inteligente, de uma abreviação da rede e do sistema de 
bombeamento da elevatória existente, a diminuição de 4 conjuntos motor-bomba 
para apenas 1 (um) e num trajeto único, perfazendo 5,4 km de distância, até o 
local denominado de ponto crítico, onde é mais longe, alto e difícil de se manter a 
pressão no patamar de 10 m.c.a. (1 bar), por norma. O controlador fuzzy 
desenvolvido possui 2 entradas, o nível do reservatório e a pressão à jusante do 
conjunto motor-bomba, e 2 saídas, os ganhos proporcional e integral para o PI. 
Com a estrutura baseado em regras, foram criadas 123 regras de inferência para 
que o sistema obtenha um desempenho favorável. As simulações foram 
realizadas com a referência de dados – 3 meses de histórico – de medições do 
reservatório e do sensor de pressão que é a realimentação do controle PI 
existente. Assim, a eficiência energética de 6,15% ao mês, em termos de energia 
elétrica consumida, foi conseguida, comparando com o modelo de controle 
tradicional. 

Palavras-chave: Controlador fuzzy, Fuzzy/PID, Sintonia PID.  
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ABSTRACT 

 
Abstract: This dissertation presents an application of artificial intelligence, the 
fuzzy logic, structured as a fuzzy controller, for the tuning of the Kp and Ki gains of 
a PI controller. The latter, configured in a frequency converter for the operation of 
a motor-pump assembly of the drinking water supply system in the region called 
Recalque Mercês (RMER), in the city of Curitiba, comprising 4 districts with 140 
km of pipeline and more than 13 thousand connections to customers. Today, the 
system operates with PI traditional control with fixed gains, varying the speed of 
the motor-pump assembly, controlled by a pressure sensor downstream to the 
pumping. However, the variation in the consumption of potable water supplied is 
very large during the period of one day, being maximum at dusk and minimum 
during the dawn, and with seasonal characteristics, consumption increases with 
heat and decreases in the cold, which makes static control inefficient at certain 
times. The proposal is to adopt the fuzzy control to change the coefficients of the 
PI controller throughout the day, autonomously, according to the instantaneous 
consumption and thus achieve a better energy efficiency of the system, 
appreciating the quality of service provided to the population. That is, ensuring the 
flow and pressure of water to the consumer. Through MatLab®, simulation tools, 
Simulink® and SimScape®, two models were created, one with the current 
control and the other with the intelligent proposal. An abbreviation of the network 
and the existing pumping system of the lift, the reduction of 4 engine-pump 
assemblies to only 1 (one) and a single path, making 5.4 km distance, to the so-
called critical point location, where it is further, higher and more difficult to keep 
the pressure at the 10 mwg (1 bar), as a rule. The developed fuzzy controller has 
2 inputs, the reservoir level and the downstream pressure of the motor-pump 
assembly, and 2 outputs, proportional and integral gains for the PI. With the rules-
based framework, 123 inference rules were created for the system to perform 
favorably. The simulations were carried out with the reference of data – 3 months 
of historical – of measurements of the reservoir and pressure sensor that is the 
feedback of the existing PI control. Thus, the energy efficiency of 6.15% per 
month, in terms of electric power consumed, was achieved, compared to the 
traditional control model. 

Keywords: Fuzzy controller, Fuzzy/PID, PID tuning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é o componente químico primordial para a vida no planeta Terra. No 

Brasil, um país privilegiado em relação à quantidade de água disponível, contudo 

não credita a ela a importância devida, como pode ser observado com a alta 

poluição dos rios, o desmatamento, a degradação de nascentes, o despejo de 

esgoto no oceano, a destruição do mangue, o desperdício da água tratada e muitas 

outras atitudes que comprometem a sua qualidade e a sua utilização. 

Com muitas dificuldades políticas, o país não consegue atender condições 

mínimas de saneamento básico a toda população. Ele é um serviço público de 

ordem municipal, geralmente, concessionado a empresas estatais estaduais ou a 

municipais, ou, em menor número, a companhias privadas. O saneamento básico 

consiste em distribuir água potável a toda unidade consumidora em quantidade 

suficiente com uma pressão determinada e tratar o esgoto residencial gerado em 

igual ou maior quantidade. 

Com o aumento populacional em aglomerados urbanos, as empresas de 

saneamento têm enfrentado grandes desafios: técnicos, financeiros e 

organizacionais. As redes de abastecimentos de água estão crescendo e 

dificultando a operação condizente com a necessidade de cada região, gerando 

maiores gastos com a produção de água e com a energia [1]. 

No Estado do Paraná existe uma empresa de saneamento estatal de 

economia mista, a Companhia de Saneamento do Paraná S.A., ou simplesmente, 

SANEPAR. Dos 399 municípios estaduais, ela atende com água tratada 345 (e mais 

1, ‘um’, do estado de Santa Catarina), 174 com serviço de esgoto e três com a 

gestão de resíduos sólidos. Ela possui 170 estações de tratamento de água (ETA), 

234 estações de tratamento de esgoto (ETE) e três aterros sanitários [2]. 

A SANEPAR atende a capital do Estado, Curitiba e região metropolitana, a 

maior concentração populacional do Paraná, com população superior a 3,2 milhões 

de habitantes, sendo estimados 1,9 milhões apenas em Curitiba [3]. Ela divide toda 

essa região em setores, como estratégia de atendimento com disponibilidade de 

água e coleta e tratamento de esgoto. Essa setorização facilita o controle e a gestão, 

tanto organizacional como operacional dos sistemas. Dentre as dezenas de setores, 

existe um chamado de Recalque Mercês, ou simplesmente, RMER. Mercês é um 
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bairro de Curitiba e recalque é porque o atendimento é feito através de conjunto 

motor-bomba, na qual a entrada chama-se sucção e a saída, descarga ou 

“recalque”. O RMER é o local utilizado como escopo desse estudo, abrangendo o 

atendimento a 4 (quatro) bairros, com distribuição de água. 

Todo sistema de abastecimento de água potável é composto por captação, 

tratamento e distribuição. A captação pode ser em rios, em represas, em açudes, em 

poços ou até, em oceano; o tratamento pode ser “em linha”, em ETA convencional 

ou em ETA compacta; e, a distribuição pode ser por gravidade ou por elevatória. 

Tanto na captação como na distribuição, dependendo do relevo da região, 

há a necessidade de utilização de elevatória de água, que consiste em um sistema 

de bombeamento para os pontos mais altos. A diferença é o tipo de água, que na 

primeira é uma água pré-tratada (filtrada) e na segunda já é tratada. Este último tipo 

de elevatória faz parte do escopo dessa dissertação. 

Todo o projeto de uma rede de água é feito de acordo com as cotas do 

relevo e as linhas piezométricas. Elas dão ao projetista a quantidade de energia 

hidráulica que a água possui em cada ponto da rede e a necessidade ou não de 

instalação de conjuntos motor-bomba para aumento de pressão ou válvulas para 

sua diminuição, assim, para o pleno atendimento ao consumidor. 

O sistema de distribuição de água é considerado uma rede complexa: 

milhares de quilômetros de tubos, milhares de interligações, centenas de mudanças 

de diâmetros, milhares de pontos de consumo. Tudo isso altera o perfil de controle e 

a sustentação de patamares de pressão e vazão de fornecimento. 

A rede de distribuição pode ser considerada um organismo vivo, como as 

veias e artérias do corpo humano, pois quando está tudo bem, chega água em todos 

os pontos e o atendimento é constante, contudo quando há um rompimento ou 

alguma falta elétrica e os conjuntos motor-bomba desligam, começam problemas, 

em efeito cascata, os consumidores mais longínquos e em maior altitude são os 

primeiros a sofrerem e em horas toda uma população pode ficar desabastecida. 

Para monitorar toda essa complexidade e atuar em manobras e condições 

excelentes de prestação de serviço, as concessionárias de saneamento têm 

investido pesadamente em automação industrial. A automação industrial auxilia a 

operação nas rotinas diárias, alerta sobre falhas, dá condições de planejar 
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manutenções e constrói um histórico de informações necessário para melhorias ou 

futuras expansões do sistema. 

A automação industrial é a forma de operar os equipamentos à distância, 

configurar o modo de atuação, impor condições de planejamento e programação, 

controlar as variáveis de instrumentação industrial: vazão, pressão e nível, isso tudo 

dentro da rede de tubulação. 

O sensoriamento da rede é necessário para que o monitoramento em pontos 

críticos aconteça de forma condizente com a operação do sistema. Para isso deve 

haver uma sincronia da aplicação da automação com o projeto hidráulico, 

perseguindo os limites de operação e segurança dos equipamentos estáticos e 

rotativos. A automação industrial é utilizada desde a captação da água, passando 

pelo tratamento e finalizando na distribuição aos clientes. Para que atenda um 

patamar mínimo de qualidade e disponibilidade de água que deve ser entregue ao 

consumidor. 

Enfim, a automação dá a visão de todo o sistema de abastecimento em telas 

de softwares supervisórios, de uma forma centralizada. Ela mantém, monitora, 

coordena, protege e disponibiliza aos operadores o poder de gerir o sistema. 

A automação industrial aplicada nas elevatórias de água é baseada no 

funcionamento de conjuntos motor-bomba dentro de patamares de pressão e vazão, 

de acordo com a estrutura da tubulação e demanda de consumo. Hoje, os 

equipamentos que são utilizados para esse fim são os conversores de frequência. O 

conversor de frequência trabalha com modulação da largura de pulso (no Inglês, 

PWM), assim modifica a velocidade de giro dos conjuntos motor-bomba em relação 

à frequência da rede, no caso brasileiro, de 60 Hz, sem alterar a tensão nominal 

aplicada nos enrolamentos do motor e mantendo um torque proporcional. 

Os conversores de frequência foram desenvolvidos para evitar muitos 

problemas que os outros tipos de partidas de motores ocasionavam. O acionamento 

de motores tem uma história de evolução que se confunde com a evolução 

industrial. No início, eram partidas diretas: o instante de ligar o motor e retirá-lo da 

inércia pode consumir uma corrente de partida, na média, seis vezes a corrente 

nominal do equipamento, o que encarecia todo o sistema, pois os cabos, disjuntores 

e fusíveis deveriam ser projetados para essa máxima corrente, sem deixar a 

proteção em operação normal prejudicada, isso acarretava em mais manutenção e 
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maior preço de projeto e implantação. Depois veio a partida estrela-triângulo, para 

diminuir a corrente de partida no instante de ligar e, depois de normalizada a 

condição nominal, alterava a fonte para ligação em triângulo, com mais eficiência. 

Uma alternativa mais cara, mas com algumas melhorias para o circuito é a chave 

compensadora, também chamada de autotransformador, a qual pode regular a 

tensão e a corrente aplicada aos enrolamentos dos motores de acordo com a 

necessidade através de “tapes” do transformador, após a partida com essa 

atenuação magnética, o motor é alimentado diretamente pela rede e a chave sai do 

circuito. O Soft-starter, ou partida suave, é considerado um dispositivo estático, sem 

a mecânica de contatores e chaves para a alteração das ligações. A aplicação desse 

tipo de equipamento para acionamentos de motores diminui muito a parte de 

manutenção no que dizem respeito ao que envolve os faiscamentos e arcos 

voltaicos, que ocorrem quando há comutação das chaves, nos seus terminais. A 

chave soft-starter é um circuito eletrônico transistorizado que limita a tensão e a 

corrente na partida para que o motor inicie sua rotação vagarosamente e acelere, 

num tempo pré-definido, até a rotação nominal. Isso também equivale para o 

desligamento do motor, quando sai da rotação nominal e para em certo período 

determinado. Isso reduz a corrente de partida e parada no máximo em 1,5 vezes a 

corrente nominal do motor, facilitando projetos de proteções, de cabeamento e 

aumentando a vida útil dos componentes [4]. 

A adoção de processamento digital de sinais (no Inglês, DSP), capacidade 

de memória, configurações de técnicas de controle e a modulação por largura de 

pulso ao soft-starter, levou ao conversor de frequência. Hoje, esse equipamento, que 

também é classificado como dispositivo estático, está aliado à eficiência energética, 

por adotar técnicas mais eficientes de controle, não apenas na hora de partir e de 

parar um motor, mas na regulagem de sua velocidade, durante toda a operação. Um 

modelo de conversor de frequência é utilizado para desenvolver as simulações 

dessa dissertação. Ele é considerado o principal equipamento para controle de 

conjuntos motor-bomba na indústria do saneamento, visando à eficiência energética, 

contudo sua utilização necessita de estudos de viabilidade técnica e econômica, o 

que não tem acontecido entre os gestores das companhias, como se ele fosse a 

resposta para todo problema envolvendo o gasto de recursos [1]. 
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Uma das técnicas de controle automático mais conhecida e utilizada é o PID 

(Proporcional-Integral-Derivativo). Ela foi concebida para trabalhar com sistemas de 

controle de primeira e segunda ordem, onde se calcula a função de transferência 

(FT) desses sistemas e aplica-se uma operação com as funções proporcional, 

integral e derivativa do controlador, também calculado, para ter a correção do erro 

entre os sinais, real e desejado (Set Point). Contudo, essa técnica de tão difundida 

no meio industrial que tem sido utilizada em sistemas de ordem superior. Através de 

métodos heurísticos, o controlador PID pode ser sintonizado para trabalhar com 

vários processos industriais e obter respostas condizentes e satisfatórias com as 

necessidades reais. O controlador PID também faz parte do escopo da aplicação 

sugerida por esse trabalho. 

O controle PID já se apresenta para o mercado como uma função comum 

dentro de uma gama de configurações que CLP’s (Controladores Lógicos 

Programáveis), conversores de frequência e controladores de processo detêm, 

disponíveis para aplicação de automação industrial em vários níveis. 

Extrapolando o usual dentro da automação industrial clássica, a utilização de 

uma técnica de inteligência artificial (IA) vem agregar aos controles de processos 

diversificação e maior consistência de resultados. IA é uma área que tem sido 

bastante explorada nos dias atuais, principalmente para as ações repetitivas do dia-

a-dia. Ela copia o pensamento humano, de acordo com as atitudes e ações tomadas 

após certo raciocínio sobre tal processo. Ela pode experimentar os erros e acertos, 

que normalmente é chamado de treinamento, e replicar essas ações para os 

processos semelhantes. Pode gerar novos entes de acordo com a evolução do 

sistema, se dividir e se adaptar. Ou, também, podem ser definidas as respostas de 

acordo com a experiência do usuário e então, tomar as atitudes já determinadas em 

relação à proporção em que elas atuam. Uma das técnicas de inteligência artificial é 

a lógica fuzzy [5]. Esse é o assunto principal dessa discussão e desenvolvimento. 

Ela foi definida a partir de um artigo, “Fuzzy sets”, de Loftali Askar-Zadeh, em 1965. 

Quando ele determinou que a classificação dos entes fosse em proporção de uma 

determinada classe, isto é, um mesmo ente pode pertencer 60% a uma classe e 

40% a outra, dependendo do que se quer caracterizar, esse ente está mais aqui do 

que lá [6]. Isso é semelhante ao resultado de um pensamento humano, a certeza é 

variável, não podendo ser 100%, sempre. 
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 Então, a lógica fuzzy aplicada, como parte de um controle, na sintonia 

automática de um controlador PI, alterando os ganhos proporcional e integral, dentro 

das configurações do conversor de frequência que alimenta um conjunto motor-

bomba da elevatória de água do modelo baseado no RMER (Recalque Mercês), em 

Curitiba, na busca da eficiência energética é o desafio proposto por essa 

Dissertação de Mestrado. 

  

1.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é melhorar a eficiência energética no sistema de 

bombeamento de uma elevatória de água por meio da aplicação da lógica fuzzy no 

controle automático existente. 

A eficiência energética que se mostra primordial para as empresas de 

saneamento é resultado de inúmeros fatores que ocorreram nos últimos anos, no 

país: a crise hídrica, o aumento do valor da energia, a retirada de isenções tarifárias 

do saneamento básico em vários Estados e o alto índice de custo operacional que a 

energia elétrica representa, beirando em média 20% do total. Além disso, quase 3% 

de toda energia elétrica consumida no Brasil é gasta com as empresas de 

saneamento básico, isso equivale a uma grandeza de 10 bilhões de kWh (quilo-

Watt-hora) ao ano [1]. Então, qualquer atitude que leve à economia desse recurso 

torna-se imprescindível para a sustentabilidade do negócio. 

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

• Comprovar que a lógica fuzzy é eficiente na busca de parâmetros 

instantâneos para a melhor sintonia de um controlador PI aplicado a 

uma elevatória de água; 

• Tornar adaptativo o sistema de automação aplicado hoje na rede de 

distribuição de água, com isso, diminuir o número de intervenções 

manuais do operador do sistema com a adoção do controlador fuzzy 

sintonizando o controlador PI; 
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• Demonstrar que a adoção de outras variáveis, além da pressão da 

rede, no caso o nível do reservatório, pode ser crítico para o controle 

eficiente da planta industrial; 

• Criar ambiente de integração entre os profissionais de operação e os 

de desenvolvimento operacional, junto aos de automação industrial a 

adotar inovações em relação às estratégias de controle; 

• Subsidiar conhecimento de alto nível para o desenvolvimento da área 

de automação industrial que é pouco explorada na prática, dentro da 

companhia; e, 

• Conseguir alternativas dentro da indústria de saneamento para as 

aplicações de técnicas avançadas de controle, como a lógica fuzzy. 

 

1.3  Justificativa 

 

A crise hídrica que assolou o país em 2014 fez os custos com energia 

elétrica, provenientes da matriz hidrelétrica, subirem. Isso levou muitas empresas à 

busca dentro de seus processos da eficiência energética, desde a simples mudança 

de comportamento de sua força de trabalho em atitudes que visam à economia de 

energia, como a troca da iluminação por lâmpadas de LED, o desligamento de 

maquinários ociosos, como também um investimento pesado em geração própria de 

eletricidade, advinda de fontes alternativas, a compra de equipamentos com maior 

rendimento e também o gerenciamento em tempo real dessa energia e a sua gestão 

como um recurso escasso. 

Em 2015, a SANEPAR teve um aumento de quase 90% no valor de sua fatura 

de energia elétrica, que era em torno R$ 210 milhões anuais e passou a ser próxima 

a R$ 400 milhões, tendo um gasto anual de aproximadamente 690 GWh (Giga-Watt-

hora). Essa diferença foi quase que totalmente atribuída ao custo de kWh. Isso 

impactou todos os indicadores da empresa, o que levou a constantes aumentos no 

valor cobrado de seus clientes pelo uso da água, para manter a saúde financeira da 

companhia. E isso teve uma resposta negativa junto à sociedade. A fatura da conta 

de energia elétrica referente ao mês de março de 2016 do sistema Recalque Mercês 

(setor que é cenário do estudo), pode ser visualizada na Figura 1. 
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Figura 1: Conta de energia elétrica do RMER. 

 
Fonte: [2] 

 

Diante desse cenário, a companhia adotou várias iniciativas internas de 

eficiência de recursos, como programas para mudança diária de atitudes junto ao 

quadro de funcionários, gestão de contas de energia elétrica, paradas de 

equipamentos durante o horário de ponta (período em que o valor da energia é 

quase quatro vezes maior), a instalação de conversores de frequência nos seus 

sistemas de bombeamento e estudos para a substituição de equipamentos antigos 

por mais modernos, de melhor rendimento. 

Diante dessa situação de alta dos preços da energia e da necessidade de 

eficientização, uma mudança na maneira de operar as plantas de abastecimento de 

água pode acarretar grandes melhorias. O controlador PI bem sintonizado gera bons 

resultados, pois é utilizado em uma enorme gama de aplicações industriais. 

Contudo, o processo de distribuição de água tem vários agravantes. Primeiro, é um 

processo com demanda variável, isto é, durante um dia a demanda pode ser zero ou 

próximo dele em certos horários, geralmente de madrugada, e chega à máxima 

durante o entardecer e início da noite, horário em que as pessoas chegam do 

trabalho e começam suas atividades de cozinhar e de higiene. Segundo, a rede de 

tubulações é enorme e o seu total sensoriamento é algo inviável, o que pode 

acarretar em problemas de vazamento, que maquiados pelo próprio processo de 

distribuição demoram a serem detectados. Quando um grande vazamento ocorre é 

difícil saber onde e quando aconteceu, a inércia de resposta ao controle das 

variáveis pode incorrer em um grande desperdício de água. Terceiro, o processo 

também sofre com as intempéries e sazonalidades, o que quer dizer, quando está 

frio, o consumo é menor, ao contrário do que ocorre quando está calor. Além disto, 

nos locais onde têm vazamentos, com a chuva, pode ter um aumento da pressão 

interna aos tubos, também alterando as variáveis de controle. Portanto, o PI de 
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ganhos fixos não está preparado para todas essas oscilações. Então, a adoção de 

uma técnica de inteligência artificial, no caso específico, a lógica fuzzy, como parte 

da automação já existente, apenas adaptando-a, por meio de um controlador fuzzy 

no qual os ganhos Kp e Ki seriam mudados automaticamente, de acordo com as 

variáveis que alterariam a inferência do controlador, pode atuar de uma forma mais 

completa no controle do sistema de abastecimento de água. 

 

1.4  Revisão Bibliográfica 

 

A gama de aplicações dos sistemas fuzzy é imensa, no entanto, para atuar 

em elevatória de água em um sistema de abastecimento de uma cidade, mais 

precisamente, alterar parâmetros de um controle existente, para comparações de 

eficiência, é a contribuição proposta por esse trabalho.  

Seguem-se referências pertinentes ao tema. 

Segundo [7], o controlador PID é utilizado em mais de 90% das operações, 

atualmente. Isto porque, ele apresenta uma grande facilidade de entendimento e de 

aplicação. Seu algoritmo já está disponível na lógica interna de muitos CLP’s, que 

são equipamentos utilizados no controle de muitos processos industriais. Mas as 

malhas de PID necessitam de uma gestão técnica eficiente, pois podem perder sua 

sintonia por causa de variações de parâmetros ou mudanças das condições de 

operação. Para contornar essas oscilações ou reconhecer essas diferenças, o autor 

propõe um fuzzy PID autossintonizado. Para isso é necessário uma etapa, o 

escalonador de ganhos fuzzy, que através de informações extras, sendo do 

ambiente, da planta de processo ou do usuário, escolheria os melhores ganhos para 

aquele momento. Uma ilustração do escalonador de ganhos fuzzy pode ser 

observada na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Figura 2: Escalonador de ganhos para controlador autossintonizado. 

 
Fonte: [7] 

 

De acordo com [8], o controlador PID é largamente utilizado na indústria, 

apesar de existirem outras técnicas mais modernas. Porque ele é de simples projeto 

e sintonia, apresenta um custo benefício satisfatório e possui robustez de respostas. 

Contudo, não foi desenvolvido para trabalhar com processos de ordens superiores a 

2 (dois), com tempo-morto e não-linearidades. Para isso, os autores propõem “uma 

nova metodologia baseada na fuzzificação dos pesos do set-point para melhorar o 

desempenho do PID” [8]. Eles utilizam um sistema fuzzy para multiplicar a ação dos 

ganhos previamente determinados pelo método de Ziegler-Nichols, assim criando 

uma estrutura com dois graus de liberdade. Com isso, a resposta do controle é 

melhorada, porque o sobressinal, o tempo de subida e o de acomodação são todos 

diminuídos. 

Em [9], o autor desenvolveu um controlador fuzzy-PID (FPID) preditivo, isto é, 

um controlador PID autossintonizado por lógica fuzzy. Ele comenta que o algoritmo 

PID é simples e confiável, por isso é o mais utilizado os últimos 60 anos, chegando a 

90% das aplicações. “No entanto, nem todos os processos industriais podem ser 

controlados utilizando os algoritmos convencionais de PID” [9]. Neste trabalho, é 

apresentado um método para autossintonizar um controlador SISO preditivo para 

atender processos não-lineares. É detalhado o projeto do controlador fuzzy, de como 

funciona o controle preditivo e aplicado num caso de estudo para controlar a 

concentração química e as condições para as reações catalíticas dentro de um 

reator isotérmico. A estrutura do FPID proposta pelo autor, que foi base para essa 

dissertação, pode ser observada na Figura 3: 
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Figura 3: Estrutura de autossintonia para controlador PID para sistema SISO. 

 
Fonte: [9] 

 

Em [10], há um sistema semelhante ao que poderá ser visto no 

desenvolvimento dessa dissertação, segundo os autores: em um processo industrial 

de destilação há a comparação de dois métodos de sintonia de controladores PID: 

um clássico, sintonizado pelo método Ziegler & Nichols, e outro modificado, 

sintonizado por “um sistema fuzzy baseado em regras tipo SE... ENTÃO” [10], que 

altera os parâmetros PID. 

Segundo [11], a teoria fuzzy apresenta uma fase de projeto simplificada em 

comparação com as demais técnicas de controle, pois não necessita de um 

modelamento matemático, nem equações ou tabelas, sendo quase que uma tarefa 

direta de aplicação.  Nesse trabalho, os autores descrevem uma abordagem 

experimental para identificar uma planta de controle de nível por meio de modelos 

autorregressivos. Para o controle é projetado um controlador fuzzy, fazendo uma 

integração com uma placa de aquisição de dados e o software MatLab®, 

comunicando-se no protocolo industrial OPC® (Microsoft®). 

 De acordo com [12], os autores misturam as teorias de controle PID 

tradicional com um controlador fuzzy de compensação, tudo isso baseado em regras 

dentro de um CLP. Essa interação entre os dois tipos de controladores é para 

manter a estabilidade de um coletor de pressão em um processo de coqueamento. 
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Enquanto o PID básico controla a pressão, o controlador fuzzy tem o objetivo de 

aumentar o desempenho desse controle. 

 Segundo [1], os autores visam à eficiência energética e para isso criam regras 

fuzzy para o funcionamento de conjuntos motor-bombas ligados a conversores de 

frequência. No modelo de um sistema de distribuição de água que alimenta um 

reservatório elevado e esse abastece a região por gravidade, as regras para os 

conjuntos motor-bomba são “ligada”, “desligada” ou “com rotação parcial”. Assim, 

definem como as bombas trabalham de acordo com um melhor cenário 

momentâneo. 

  Em [13], a lógica fuzzy foi comparada com o controle adaptativo, aplicados 

sobre um controlador PI convencional, para efeito da diferença entre a correção de 

oscilações e variações indesejáveis no processo de fabricação de papel reciclado. 

No qual foram analisadas várias etapas e determinou-se o melhor controle para 

cada, de acordo com a otimização da produção. 

  Conforme [14], os autores fazem estudos com auxílio do MatLab® para o 

controle de nível de dois tanques de água, de acordo com configurações pré-

estabelecidas, eles simulam sistemas de primeira e segunda ordem utilizando um 

controlador PID e um controlador fuzzy, comparando-os.  

 Em [15], os autores simulam um sistema doméstico de abastecimento de 

água, retirando-a diretamente de um poço profundo através de um conjunto motor-

bomba controlado por conversor de frequência. Chegam à conclusão que esse 

equipamento é o mais indicado para a tarefa, pois, além de manter a pressão 

constante, ele dá a opção de realimentação desse controle, quando o consumo de 

água é muito variável. 

 Os autores de [16] estabelecem uma comparação entre duas técnicas, PID e 

fuzzy, num modelo de aplicação de controle. “O pêndulo invertido é um sistema 

clássico de controle [...]. Tais sistemas são utilizados para testar a dinâmica e a 

teoria de controle (controladores clássico, redes neurais, controle fuzzy, algoritmos 

genéticos, etc.)” [16]. Nele, os autores apresentam as técnicas e discorrem sobre os 

projetos apontando facilidades e problemas, apresentam o modelo matemático do 

pêndulo invertido e montam o protótipo por meio de Lego®, medem as performances 

de respostas para cada um dos tipos de controle e concluem que o controle por 

lógica fuzzy é mais eficiente. 
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 Segundo [17], foi desenvolvida uma estrutura de controlador fuzzy que gera 

os ganhos proporcional, integrativo e derivativo para o controlador PID. Possui uma 

estruturação do sistema semelhante ao que será proposto nessa dissertação, no 

qual o controlador fuzzy altera os ganhos do controlador PID convencional de forma 

on-line, os autores demonstraram que o auxílio dessa técnica traz resultados 

expressivos em relação a menor overshooting (ultrapassagem do sinal desejado) e 

rápido tempo de resposta às oscilações do processo, no caso, em um sistema de 

aerogerador (bastante oscilante) no qual o controlador é aplicado ao conversor CC-

CC, do tipo Buck Quadrático, que transfere energia para o motor CC que simula a 

força do vento. 

 Em [18], o autor tem o objetivo principal de estabelecer a viabilidade de 

utilização de energia solar para alimentação de um sistema de bombeamento d’água 

em locais remotos e sem rede de energia elétrica constituída, onde o custo inicial do 

sistema pode compensar, pois o custo em conjunto de instalação de rede de água e 

de rede de energia superaria o de um sistema fotovoltaico, gerando eletricidade 

como um sistema distribuído. Para que essa viabilidade seja alcançada é necessário 

obter a maior transferência de potência das placas solares. Para isso, otimizar o uso 

dos equipamentos que dependem dessa energia, principalmente, do conjunto motor-

bomba é importante. Então, é feito uma comparação entre um controlador PI 

convencional e um nebuloso (fuzzy). Dos quais esse último controlador apresenta 

maior vantagem. 

 Conforme [19], o autor fez uma análise qualitativa de um sistema de 

distribuição de água num bairro da cidade de João Pessoa/PB, no qual existem duas 

estações elevatórias de água, levando água a um reservatório elevado e dele, a 

região é abastecida por força da gravidade. Todo o modelamento do sistema foi 

realizado no software EPANET que gerou a seguinte conclusão: o sistema poderia 

operar com apenas uma das elevatórias desde que implantasse um conjunto motor-

bomba para trabalhar em paralelo, sem afetar o abastecimento da região. 

Em [20], a autora propõe controladores fuzzy para operar 2 (duas) zonas de 

pressões distintas, com altitudes diferenciadas, e, ainda, em duas perspectivas de 

controle, uma centralizada e outra descentralizada. Nessa última, dois controles 

fuzzy do tipo MISO (Múltiplas Entradas e Uma Saída, em Português), um para definir 

a posição da válvula redutora de pressão (VRP) que fornece água para a zona baixa 
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(ZB) e o outro para alterar a frequência do conversor que controla o conjunto motor-

bomba que abastece a zona alta (ZA). E um terceiro que fornece esses dois valores 

simultaneamente, do tipo MIMO (Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas, em 

Português). Tudo isso simulado numa bancada experimental de sistema de 

distribuição de água pressurizada. E alcança resultados satisfatórios no que diz 

respeito ao controle de vazões e pressões nos dois setores, com economia de 

recursos e eficiência energética. 

De acordo com [21], o autor modela uma planta protótipo que simula 3 (três) 

setores de abastecimento de água. Ele utiliza 2 (dois) controladores fuzzy, um para 

alterar a velocidade de um conjunto motor-bomba e outro que controla duas válvulas 

de redução de pressão (VRP’s), que são entradas de 2 (dois) setores. O primeiro 

controlador fuzzy é nomeado de clássico, já o segundo, se chama “eficiente”, porque 

ele começa a operar quando o primeiro chega ao limite. O “eficiente” distribui o 

excesso de pressão entre os dois setores com o abrir e fechar das duas VRP’s. 

Assim, conclui que pode alcançar uma economia de até 20% de energia elétrica 

quando comparado com o mesmo sistema em malha aberta. 

Em [22], o autor propõe a modelagem e calibração de um sistema de 

distribuição de água de um distrito da cidade de Quixadá/CE. Para isso foi utilizado 

um software (LenhsCalibra) que trabalha com algoritmos genéticos. Com o modelo 

foi possível observar o registro de descargas de limpeza de redes e pontos com 

pressão superior ao consumido. 

Segundo [23], o autor desenvolveu dois tipos de controladores, um fuzzy-

neural e outro neural-adaptativo, aplicou os dois no controle de pressão de uma 

bancada experimental. Concluiu que o neural-adaptativo obteve um resultado 

superior ao do controlador com sistema fuzzy. 

Em [24] foi desenvolvido um controlador baseado em redes neurais artificiais 

para associar a operação de conjuntos motor-bombas em paralelo, isto é, 

simultaneamente. Estabeleceu-se 3 (três) estados de operação: ligado, desligado e 

com rotação parcial, assim como em [1]. Isso foi aplicado na bancada experimental 

que simula um sistema de distribuição real de água. E, assim, obtiveram-se 

resultados satisfatórios com o controle de pressão, aliado à redução do consumo de 

energia elétrica do sistema. 
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Conforme [25], os autores desenvolvem dois controladores, um PID clássico e 

outro fuzzy, para controlar uma planta de nível de um tanque. A solução foi 

implementada na ferramenta Simulink®, tanto os controladores, como o processo 

que é considerado de 2ª ordem. Além de correlação entre os dois controladores eles 

adicionaram um bloco de função de desordem no sistema para ter mais evidências 

da eficiência esperada. 

Em [26], os autores apresentam um sistema fuzzy para controlar a pressão na 

rede de distribuição de água. Alterando a velocidade de rotação de conjuntos motor-

bombas ligados a conversores de frequência e controlando o excesso de pressão 

por meio de válvulas redutoras, chegaram à economia de 56% de volume de água. 

Já, em [27], os autores propõem a comparação de duas técnicas para 

trabalhar junto com o controlador PID: otimização Nelder-Mead e fuzzy 

autossintonizado. O primeiro “é um método baseado em simplex para encontrar um 

mínimo local de uma função de muitas variáveis. Ele tenta minimizar uma função 

não-linear em n-variáveis sem qualquer informação derivativa” [27]. O sistema fuzzy 

utiliza o erro e a derivada dele como entradas da etapa de fuzzificação e tem como 

saídas da defuzzificação: Kp, Ki e Kd. Após as simulações realizadas, a conclusão 

que se chegou entre os dois métodos aplicados foi que o “controlador PID 

autossintonizado por fuzzy parece ser mais viável para controlar o atuador eletro-

hidráulico de acordo com o sinal de referência desejado” [27]. 

Segundo [28], os autores desenvolveram um controlador PID 

autossintonizado por fuzzy para controlar o movimento de translação de um avião. 

Eles apresentam a comparação em termos de performance entre o controlador 

proposto e o PID clássico com ganhos fixos. Como pode ser observado na Tabela 1. 

Chegando à conclusão de que o sistema que emprega fuzzy é mais eficiente. 

 
Tabela 1: Comparação entre os controladores PID e fuzzy-PID aplicados no controle de movimento de um 
avião. 

Response characteristics 
Pitch angle 

PID Self-tuning fuzzy-PID 

Delay time, Td 0,24 s 0,1699 s 

Rising time, Tr 2,831 s 2,39 s 

Settling time, Ts 0,7277 s 0,3819 s 

Percent overshoot, %OS 0 0 

Steady-state error, ess 0,006 0,004 

Fonte: [28] 
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 Diante da revisão bibliográfica apresentada, a proposta de desenvolver um 

controlador fuzzy, para sintonizar os ganhos PI do controle de conjuntos motor-

bomba do modelamento de uma elevatória de água, segue os conhecimentos 

adquiridos e tratados no âmbito desse trabalho.  

 

1.5  Organização da Dissertação 

 

Essa dissertação está dividida em 6 (seis) capítulos, sendo o primeiro o de 

INTRODUÇÃO, subdividido em Objetivo Geral, Objetivos Específicos, Justificativa, 

Revisão Bibliográfica, Organização da Dissertação e Publicação. O segundo, 

“EMBASAMENTO TEÓRICO” continua com a teoria sobre Estação elevatória de 

bombeamento d’água, Controlador PID e Controlador fuzzy. O terceiro capítulo 

apresenta a METODOLOGIA aplicada nessa dissertação, com o Modelamento do 

sistema e as Simulações no Simulink® (MatLab®). O capítulo 4 (quatro) mostra os 

Resultados alcançados e as discussões acerca deles. O quinto capítulo 

(CONCLUSÃO) conclui o trabalho apresentado. Seguem, por último, as 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1.6  Publicação 

 

Em 04 de outubro de 2017, no SBAI 2017 (XIII Simpósio Brasileiro de 

Automação Inteligente), em Porto Alegre/RS, foi submetido, aprovado e apresentado 

em sessão oral, o artigo que foi baseado nesse trabalho de dissertação: “Melhoria 

da eficiência energética em bombeamento através de controlador fuzzy-PID” (ISSN 

2175-8905, p.378-383). 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo, são apresentados os três itens mais importantes para o 

desenvolvimento da proposta desse trabalho: abordagem superficial sobre estações 

elevatórias de bombeamento d’água, o detalhamento sobre o controlador PID e o 

conteúdo mais aprofundado sobre o controlador fuzzy. 

 

2.1  Estação elevatória de bombeamento d’água 

 

Os sistemas de abastecimento de água, segundo [29], são compostos por 

manancial, captação, estação elevatória, adutora, estação de tratamento de água, 

reservatório e rede de distribuição.  O manancial consiste no corpo de água 

superficial ou subterrâneo, de onde a água deve ser retirada, com quantidade, vazão 

e qualidade suficientes para atender toda a vida útil do projeto. A captação é o 

conjunto de estruturas civis, mecânicas e elétricas construídas junto ao manancial 

para efetuar a retirada de água. A estação elevatória é o conjunto de equipamentos 

eletromecânicos e estruturas rígidas e estáticas, civis e tubulações, destinados ao 

recalque de água (de um local baixo para o alto), podendo carrear água bruta ou 

água tratada. A elevatória também tem o objetivo de dar mais pressão à água, nesse 

caso, é chamada de “booster”. A adutora é a linha de tubulação que precede a rede 

de distribuição, não fornecendo água aos clientes, mas sim, ao sistema. A estação 

de tratamento de água (comumente chamada de ETA) são as instalações 

destinadas a tratar a água, para torná-la potável. O reservatório é o equipamento 

que mantém uma quantidade segura de água para distribuição, além de equalizar 

pressões e vazões nas redes. Finalmente, a rede de distribuição é o conjunto de 

tubulações e equipamentos acessórios para fornecimento de água diretamente aos 

clientes, em quantidade e pressão recomendadas. 

Todas essas instalações que compõem um sistema de abastecimento de 

água devem ser projetadas para atender uma população. Para isso, elas se 

interligam através de tubulações e sua operação deve ter diretrizes que persigam 

uma sincronia entre os componentes para manter a disponibilidade de água potável 

a todos os clientes. 
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Uma dessas instalações e parte importante do sistema de abastecimento de 

água, escopo desse trabalho, é a estação elevatória. Assim denominada por se 

tratar de equipamentos instalados para levar a água a lugares mais altos, elevar a 

pontos mais distantes e em relevos acidentados. As estações elevatórias podem 

estar em várias etapas do sistema de abastecimento: na captação, superficial ou em 

poço; nas adutoras, antes ou no meio delas, quando adotadas técnicas parciais de 

energia; e, após as ETA’s, elevando a água tratada para distribuição. 

De acordo com [29], a estação elevatória é dividida em equipamentos 

eletromecânicos (bomba e motor), tubulações (sucção, barrilete e recalque) e 

construção civil (poço de sucção e casa de bomba). 

As bombas centrífugas são o principal componente que transfere energia 

cinética para água. Existem outros tipos de bombas com o mesmo modelo 

construtivo das centrífugas, chamadas de bomba cinética, que são as periféricas e 

as especiais. Ainda, há as bombas de deslocamento positivo, podendo ser 

alternativas ou rotativas. Contudo, as bombas centrífugas são o tipo de bomba 

adotado em razão de maior rendimento, menor custo de instalação, operação e 

manutenção. Um exemplo de bomba centrífuga pode ser visto na Figura 4. Ela 

possui um elemento girante, chamado de rotor, movido por meio de um eixo 

acionado por um motor, no rotor há pás, chamadas de impelidor, que direciona a 

água da sução (duto na horizontal) para a descarga (conduto vertical), tudo isso 

acondicionado dentro de uma carcaça, que contém ainda os acessórios: gaxetas, 

rolamentos e anel de desgaste [30]. 

 

Figura 4: Esquemático interno de uma bomba centrífuga. 

 
Fonte: [29] 
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O motor elétrico é o outro componente que integra o conjunto motor-bomba, 

ele fornece energia mecânica para as bombas, transformando-a da energia elétrica. 

Existem os motores de corrente contínua (CC) e de corrente alternada (CA), dentre 

os últimos há os motores síncronos e os assíncronos. Os síncronos são usados para 

potências a partir de 300 cv (cavalo-vapor) e que necessitem de baixas velocidades 

[30], já os motores assíncronos tiveram um aumento de aplicações com advento da 

tecnologia de chaves estáticas microprocessadas que controlam a velocidade de 

partida e parada, assim, como as que regulam a velocidade de operação [4]. Por 

serem mais fáceis de fabricar, tendo um custo de aquisição e manutenção menores, 

os motores de rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo, comumente chamados de 

motores de indução, são os mais utilizados em estações elevatórias [29]. Os 

motores de indução podem ser monofásicos, utilizados em potências baixas até 5 cv 

[30], ou trifásicos, podendo chegar a milhares de cv’s. Basicamente, o motor de 

indução é composto por duas partes: rotor e estator. A força eletromagnética que o 

estator induz sobre o rotor é a causa que o faz girar, contudo sua velocidade tem um 

pequeno atraso devido às componentes mecânicas da força, que é chamado de 

escorregamento, podendo ser de 2 a 5% da velocidade síncrona [25]. O motor de 

indução trifásico comum pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5: Ilustração das partes internas de um motor trifásico de indução. 

 
Fonte: [31] 
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Segundo [31], as correntes rotóricas, nos motores de indução, são geradas 

eletromagneticamente pelo estator, que é ligado à alimentação elétrica. Já o rotor é 

comparado ao secundário de um transformador. E pode ser bobinado ou em gaiola. 

O primeiro tem uma vantagem, porém com o desenvolvimento da tecnologia de 

acionamento tornou-se um “inconveniente” [30]. Ele consegue, com sua própria 

configuração de construção, variar a velocidade, por meio de resistências variáveis 

ou reostatos que devem ser ligados em série aos seus anéis coletores, esses 

ligados aos enrolamentos do seu rotor bobinado (que implica em custo maior de 

fabricação) [30]. Na partida, essa resistência é máxima e enquanto a velocidade 

aumenta, essas resistências são retiradas até sua total eliminação, nesse momento 

o motor alcança a velocidade nominal ou síncrona [29]. O segundo “é o mais 

utilizado nas pequenas, médias e até em grandes instalações de bombeamento, 

devido a sua simplicidade, confiabilidade e economia” [30]. Os problemas de 

regulação de velocidade, alta inércia de partida e controle que o motor de indução 

com rotor em gaiola de esquilo geralmente apresenta são contornados em sua maior 

parte com os equipamentos eletrônicos desenvolvidos para esse fim. 

Existem 5 (cinco) principais tipos de partida de motores de indução, cada um 

deles deve ser considerado quanto ao seu custo-benefício e o aumento de 

tecnologia empregada.  

A partida direta é a mais simples em relação à instalação, consiste na 

conexão das 3 (três) fases da rede elétrica diretamente aos enrolamentos do estator 

do motor, por meio de uma chave ou um contator, contudo deve ser utilizada apenas 

para pequenos sistemas em que o valor agregado de outra forma seja maior que a 

energia elétrica gasta com esse tipo de acionamento [4]. Pois, a corrente exigida 

pelo motor na hora da partida pode chegar a 6 (seis) vezes a sua corrente nominal, 

encarecendo o custo e aumentando a complexidade de instalação em termos de 

proteção, cabeamento e contatores auxiliares.  

A partida estrela-triângulo (Figura 6) também é considerada muito simples de 

ser executada, pois parte o motor com a configuração em estrela que possui tensão 

maior e por consequência, corrente menor, quando chega quase à velocidade de 

regime, comuta para a configuração de triângulo, quando diminui a tensão de 

alimentação e aumenta a corrente, para alcançar velocidade e torque nominais. O 
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único detalhe é que o motor deve ter 6 (seis) terminais disponíveis e a capacidade 

de ser alimentado em duas tensões diferentes [30]. 

 

Figura 6: Circuito esquemático de uma chave estrela-triângulo de acionamento de motores trifásicos a 6 
fios. 

 
Fonte: [31] 

 

Partida compensada ou com autotransformador (Figura 7), consiste na 

utilização dos enrolamentos do “autotrafo” (como é comumente chamado) para 

diminuir a corrente de partida dos motores. Geralmente, encontram-se chaves 

compensadoras com derivações de 65% e 80% [31]. O motor inicia sua rotação na 

derivação e quando chega à velocidade nominal, a compensação é retirada do 

circuito. A vantagem principal em relação à partida estrela-triângulo é que quando 

comuta para a tensão nominal não existe o chaveamento mecânico e, 

consequentemente, não há oscilações de corrente e tensão nos enrolamentos do 

motor [31]. As principais desvantagens é o grande tamanho físico e o seu custo 

elevado [31]. 
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Figura 7: Circuito esquemático de uma chave compensadora ou com autotransformador para 
acionamento de motor trifásico. 

 
Fonte: [30] 

 

Agora se seguem os dois últimos tipos de acionamentos de motores de 

indução, categorizados como chaves ou dispositivos estáticos. Isto é, deixam-se 

componentes eletromecânicos e adotam-se os eletrônicos. 

Partida Suave ou “Softstarter” (Figura 8) foi o primeiro equipamento eletrônico 

desenvolvido para resolver o problema do alto consumo de corrente elétrica durante 

a partida e parada de um motor de indução. Ela é um circuito no qual há tiristores 

(chaves transistorizadas) que controlam a tensão aplicada aos terminais do motor. O 

microprocessador acoplado a esse circuito de potência tem a capacidade de 

controlar o torque do motor, o valor de corrente e o tempo desejado das rampas de 

subida e de descida durante a partida e a parada, além de funções de 

gerenciamento e proteção do sistema elétrico envolvido. O principal benefício é que 

se pode configurar o multiplicador da corrente de partida de um motor, no mínimo, 

de 1 (uma) a até 2 (duas) vezes a nominal [30]. Em termos de comparação, na 

partida direta esse número pode chegar até 6 (seis) vezes o valor nominal. Isso 

diminui o custo com o diâmetro do cabeamento, o projeto das proteções e mesmo a 

complexidade de instalação. 
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Figura 8: Circuito ilustrativo de uma chave soft-starter com 6 (seis) tiristores para acionamento de 
motores trifásicos. 

 
Fonte: [30] 

 

O último tipo de acionamento de motores que será descrito nesse trabalho é o 

conversor de frequência (Figura 9), que foi concebido para reunir todas as 

alternativas de partida de motores de indução. Com uma capacidade de 

processamento e inteligência agregados a um circuito de potência, ele é capaz de 

fornecer até a terceira fase para um motor trifásico, essa virtual, mesmo sendo 

alimentado apenas na configuração bifásica. Partindo da teoria eletrônica de 

modulação por largura de pulso (do Inglês, PWM), o seu processador digital de 

sinais (do Inglês, DSP), faz o conversor remontar o sinal senoidal de alimentação 

para os enrolamentos de um motor variando a frequência, porém, mantendo o motor 

em sua faixa de operação, com tensão, torque e potência proporcionais. Isso traz 

grandes benefícios à vida útil dos motores. Além de economizar energia elétrica, 

torna a operação e o controle mais eficientes. 

O conversor de frequência ou, simplesmente, inversor, assim chamado por ter 

uma etapa de transformação de corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), 

para a remontagem do sinal senoidal em seu módulo de potência, é composto por 4 

grandes blocos [4]: CPU (Unidade Central de Processamento, em Português); IHM 

(Interface Homem/Máquina); interfaces de entradas e saídas (incluindo 

comunicações); e, etapa de potência (composto por retificador, filtro e inversor de 

tensão). Os principais componentes eletrônicos que fazem parte do inversor são os 

IGBT’s (Transistores Bipolares de Porta Isolada, em Português), capazes de 
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transferir sinais positivos e negativos por seus terminais, de acordo com o comando 

dado pelo sinal PWM com grande precisão e velocidade. 

 

Figura 9: Circuito ilustrativo de um conversor de frequência. 

 
Fonte: [30] 

 

O inversor de frequência é considerado o agente controlador realimentado e 

atuador do sistema. Isto é, ele é a interface do operador, podendo ser manual, 

automática ou em rede. Que determina o ponto desejado (Set Point) e gerencia o 

processo de acordo com uma estratégia de controle definida: podendo ser PID 

(Proporcional-Integral-Derivativa); ou controle escalar com a variação V/F 

(Tensão/Frequência); ou vetorial (por meio do cálculo das correntes de 

magnetização e de torque do motor); ou, até mesmo, especificamente programada 

de acordo com as possibilidades inseridas em cada modelo pelo seu determinado 

fabricante. Depois de realizada essa configuração interna, o conversor de frequência 

recebe a realimentação de um sensor, atua na correção do erro dentro do processo, 

por meio do seu circuito de potência modulado por PWM, variando a frequência 

segundo a necessidade instantânea. 

A inclusão de microprocessadores, memória, capacidade de comunicação em 

rede em diversos protocolos, inclusive Ethernet TCP/IP, programação Ladder, texto 

estruturado e scripts como nos CLP’s, acessórios de funções como cartões de 

expansões para entradas e saídas, módulos de filtros, de proteção, de transmissão 

de informações, incluindo tecnologia celular, tudo isso transformou o conversor de 

frequência num equipamento mais completo e versátil. Inclusive, hoje existem 

estudos para que o sistema elétrico completo, circuito de potência, automação e 

comunicação, de elevatórias sejam feitas apenas com esse equipamento, 
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devidamente alimentado com um disjuntor motor, conectado ao conjunto motor-

bomba. As diversas funções de controle, de gerenciamento, de proteção e as 

inovações que os fabricantes têm desenvolvido para esses dispositivos tem 

colocado o inversor num patamar superior de integração na automação industrial 

moderna. Com ele o projeto e a execução de quadros de comando e sistemas de 

acionamentos ficam simplificados por agregarem várias funções que eram, antes, de 

outros equipamentos. 

 

Figura 10: Esquema gráfico de uma elevatória de água bruta. 

 
Fonte: [29] 

 

Unindo bombas centrífugas, motores de indução com conversores de 

frequência pode-se dizer que se têm os principais componentes de uma estação 

elevatória eficiente para o sistema de abastecimento de água. Na Figura 10 pode ser 

observado o esquema gráfico de uma estação elevatória, no caso, uma captação, 

pois a bomba capta água de um poço de sucção (geralmente existe esse tipo após 

um filtro mecânico, como uma grade, para evitar que sujeiras, galhos e demais 

materiais entrem na bomba), depois ela recalca (eleva) a água até um reservatório 

para posterior tratamento. A elevatória é inicialmente projetada para atender uma 

capacidade ou vazão de bombeamento, isto é, a quantidade de água para atender 

um determinado número de economias (ligações a clientes), e a altura manométrica 

total, isto é, a carga que deve ser vencida pela bomba para que o líquido chegue a 

todos os clientes daquela rede. A altura manométrica total está relacionada com a 

configuração de montagem civil e mecânica da elevatória, sendo uma soma simples 
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entre as alturas geométricas de sucção, de recalque, as perdas de carga da 

tubulação e as cargas cinéticas contidas no líquido. Essa variável pode ser calculada 

pela Equação (1) [29]: 

 

� � �� � �	
�� � �� ∗
�

�
∗ �  (1) 

  

Na qual H é a altura manométrica total, Hg é altura geométrica, “Perdas” 

representam as perdas de cargas distribuídas e localizadas na tubulação de 

recalque e a última parcela é a carga cinética (composta por velocidade, raio da 

tubulação e aceleração da gravidade) no recalque, considerando a unidade de 

medida metro. Outro detalhe importante que o projetista de estação elevatória se 

atenta é com as curvas características das bombas centrífugas, contendo o par 

característico, vazão (m³/h) x altura manométrica total (m), assim, pode-se 

especificar uma bomba para atender determinado projeto, a curva da bomba que é a 

existente no Recalque Mercês pode ser observado na Figura 11. Essas curvas são 

características intrínsecas de cada bomba, do tipo e modelo de suas partes internas, 

e os fabricantes, através de ensaios, determinam o ponto de operação de maior 

rendimento. Como elas não são lineares, essa característica diminui ao mesmo 

tempo em que as condições Q (vazão) e H (altura manométrica) se afastam do 

melhor ponto de trabalho. 

 

Figura 11: Curva da bomba (Q x H) utilizada nessa dissertação, marca KSB, modelo Meganorm, referência 
200-150-315, na velocidade de 1750 rpm. 

 
Fonte: [32] 
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Então, para o cálculo correto de um sistema completo de estação elevatória 

devem ser considerados todos esses detalhes descritos: altura manométrica, vazão, 

altura geométrica e perdas de carga. Com isso, constrói-se a curva do sistema, que 

é a necessidade de abastecimento da região, rebatendo-a com a curva característica 

da bomba centrífuga primeiramente especificada, o ponto de intersecção dos dois 

gráficos é o ponto ideal de operação. Complementando, se a bomba tiver esse ponto 

definido o mais próximo possível do ponto de maior rendimento, o projeto inteiro será 

muito eficiente. Um exemplo desse gráfico de projeto pode ser visto na Figura 12. 

 

Figura 12: Curva do sistema considerando perda de carga e altura geométrica (altitude) para escolha de 
uma bomba e definição do ponto de operação. 

 
Fonte: [29] 

 

A estação elevatória que é o cenário dessa proposta foi projetada com todas 

essas características descritas nessa seção. Considerando como principais, podem-

se elencar as pressões dos conjuntos motor-bombas, a vazão, as alturas 

manométricas e de altitude, as perdas de carga, a potência e rotação do motor e a 

utilização do conversor de frequência como atuador do sistema de controle. 
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2.2  Controlador PID 

 

O controle pode ser manual quando é realizado por uma pessoa ou 

automático, quando realizado por um equipamento que atua sobre o processo de 

acordo com padrões pré-selecionados ou por resultado de alguma medição. 

Ainda, o controle pode ocorrer em um sistema de malha aberta, quando não 

existe realimentação do resultado, isto é, segue parâmetros predeterminados sem 

um retorno da efetiva ação; e, em um sistema de malha fechada, quando há um 

sensor que mede se o controle está tendo efeito ou não na correção do erro. Esses 

sistemas de malha aberta e fechada podem ser vistos nas Figuras 13 e 14, 

respectivamente. 

 

Figura 13: Diagrama em blocos de um sistema em malha aberta. 

 
Fonte: [33] 

 

Figura 14: Diagrama em blocos de um sistema em malha fechada. 

 
Fonte: [33] 

 

“Um controlador automático compara o valor real de saída da planta com a 

entrada de referência (valor desejado), determina o desvio e produz um sinal de 

controle que vai reduzir o desvio a zero ou a um valor pequeno” [34]. 

Um sistema de controle industrial pode ser visto na Figura 15. 

 

 



44 

 

Figura 15: Diagrama em blocos de um sistema de controle industrial. 

 
Fonte: [34] 

 

Esse sistema é composto por entrada de referência, somador, amplificador, 

atuador, planta (ou processo), sensor e realimentação. O somador faz a “subtração” 

entre a variável de processo (PV) e o ponto de ajuste (SP), que gera o erro, este vai 

para o controlador para atuar sobre o sistema em sua correção, novamente, essa 

saída é medida pelo sensor e então realimentada para um novo ciclo de controle. 

Os principais controladores industriais são o de duas posições (ligado ou 

desligado) e o controlador PID (que compõe 5 tipos de controladores: proporcional 

(P), integral (I), proporcional integrativo (PI), proporcional derivativo (PD) e 

proporcional integrativo derivativo (PID) [34]. 

O controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo) é a combinação de três 

fatores sobre um processo. Cada um dos fatores exerce uma função sobre o sinal 

para a correção do erro, explicitados na Equação (2) [34]: 
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O controlador PID é utilizado para dezenas de aplicações, que podem possuir 

uma variedade de requisitos, os mais comuns são processos industriais contínuos, 

por se tratar de um sistema analógico de controle. Então, o PID está intimamente 

ligado às variáveis de instrumentação industrial: temperatura, vazão, pressão e nível. 

Mas também pode ser empregado em controles de pH, condutividade, análises 

químicas, velocidade e outros. Quando se cria um processo industrial para realizar 

uma tarefa ou fabricar um produto, busca-se a maior qualidade e a economia de 
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recursos (matérias primas e energia), a adoção de um controle automático tem essa 

finalidade: produzir de melhor forma com menos custos. Nem sempre fazer mais 

rápido significa ter menos gasto, existem processos que necessitam de um tempo de 

reação mais alongado para que se tenha uma qualidade melhor, isso pode ser 

definido por um operador experiente ou por profissionais de processos que 

estudaram e definiram o melhor procedimento de produção. As condições mais 

comuns de resposta para os sistemas de controle, em geral, que se perseguem são: 

resposta rápida ao distúrbio, menor sobressinal, menos oscilações e zerar o erro 

estacionário entre o SP e a PV, como pode ser visto na Figura 16. Nela, o sistema 

sem compensação, isto é, apenas com ganho proporcional atuando sobre o 

processo, demorou mais (ao longo do eixo horizontal, seguindo à direita) para se 

estabilizar, além de ter uma queda leve de patamar, perpetuando um erro 

estacionário (SP = 1,0 e PV = 0,9). O controlador PD conseguiu ser mais rápido que 

o sistema não-compensado, contudo, ainda apresentou queda de sinal ao longo do 

tempo (PV = 0,95). Já o PID, obteve o melhor resultado, veloz na estabilização, sem 

queda de nível e apresentou apenas um ciclo além do Set Point, zerando o erro. 

Mas, para que isso ocorra, o controlador deve ser bem sintonizado, isto é, os ganhos 

proporcional, integral e derivativo devem ser determinados (calculados ou 

empiricamente definidos) para que se obtenha a resposta desejada ou necessária 

para cada tipo de processo industrial. 

 

Figura 16: Sinal de resposta típico e esperado de um controlador PID em comparação com um sistema 
não-compensado (apenas proporcional) e outro apenas com o controle proporcional- derivativo. 

 
Fonte: [33] 
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O PID tornou-se popular no meio industrial por ser um modo de controle 

robusto e versátil para uma grande gama de aplicações. Além de poder operar 

completo ou com apenas um ou dois de seus fatores, de acordo com a necessidade 

industrial, sendo chamado por: apenas controlador P (proporcional), PI 

(proporcional-integrativo) e PD (proporcional-derivativo). Bastando para isso, adotar 

os ganhos Td e Ti como sendo de valor zero e infinito, respectivamente, na Equação 

(2). 

 O controle proporcional (P) é, essencialmente, um amplificador com um 

ganho que multiplica o sinal de entrada, gerando uma saída. Na maioria das vezes, 

esse controlador não zera o erro estacionário, isto é, a diferença entre o Set Point e 

a variável de processo que se mantém ao longo do tempo [34]. O controle integral (I) 

tem o objetivo de diminuir ou até zerar o erro estacionário, para isso ele modifica o 

sinal de entrada a uma taxa de variação proporcional ao sinal de erro [34]. O 

controle derivativo (D) tem a função de aumentar a velocidade de resposta do 

controlador ao erro estacionário [34]. As duas últimas ações, integrativa e derivativa, 

não têm sentido algum sem o controle proporcional, então, elas sempre aparecem 

associadas, PI e PD ou PID [34]. 

O controlador PID foi concebido para ser uma ferramenta analítica de 

controle, tendo resultados satisfatórios para sistemas de 1º e 2º ordens, fazendo a 

transformada de Laplace da Equação (2) e aplicando-se matematicamente à função 

de transferência (FT) do processo, obtêm-se os resultados precisos. Para isso, há a 

necessidade de gerar a FT da planta, como pode ser visto na Figura 17. Isso, por 

meio do modelamento das variáveis que influenciam no processo. A modelagem 

perfeita é quase impossível ou pode ser inviável, pois há muitas nuances internas e 

variáveis ambientais a serem consideradas. Contudo, a versatilidade e a 

simplicidade do PID são tão estudadas que métodos heurísticos foram criados para 

adaptá-lo a funcionar em sistemas de ordens superiores. 

 

Figura 17: Diagrama em blocos de controlador PID, aplicado a uma planta em malha fechada. 

 
Fonte: [34] 
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Dentre essas técnicas, existem as propostas por Ziegler & Nichols, por Cohen 

& Coon e o Método Relé, por Åström e Hägglund . 

Em 1942, os engenheiros John G. Ziegler e Nathaniel B. Nichols criaram um 

método heurístico capaz de sintonizar o controlador PID de duas formas, em malha 

aberta e em malha fechada [34]. “São dadas fórmulas que permitem que as 

configurações do controlador sejam determinadas a partir dos valores experimentais 

ou calculadas do atraso e da taxa de reação unitária do processo a ser controlado” 

[35]. A intenção dos autores, em [35], é de criar uma ferramenta matemática prática 

para sintonizar o controlador PID com maior rapidez. O método Ziegler-Nichols (ZN), 

como é chamado, de malha fechada é o mais comum a ser utilizado, mas por 

possuir um procedimento que chega ao limite para a perda de controle da variável 

do processo, devem-se tomar cuidados adicionais. Para a efetividade do método é 

necessário fazer Ti tender a infinito e Td igualar a zero, ao mesmo tempo, que elevar 

o ganho proporcional gradativamente até o limiar da oscilação com amplitude 

constante, isto é, à quase perda de controle do processo [34]. Esse procedimento é 

conhecido como Método da Sensibilidade Limite. Logo anterior a esse instante é 

chamado de oscilação criticamente estável e seu ganho (Kcr) e seu período (Pcr) são 

os parâmetros base para a sintonia de todos os parâmetros do controlador PID. Eles 

são utilizados nas equações da Tabela 2. 

 

Tabela 2: Equações com os coeficientes do método ZN de malha fechada para determinar os ganhos de 
PID. 

Controlador Kp Ti Td 

P 0,5*Kcr ∞ 0 
PI 0,45*Kcr (1/1,2)*Pcr 0 
PID 0,6*Kcr 0,5*Pcr 0,125*Pcr 

Fonte: [34] modificado 

 

Para contornar o problema principal da perda de controle, com a oscilação 

constante do processo, houve uma alteração no procedimento e criou-se o Método 

da Sensibilidade Limite Modificado [36]. Que consiste na alteração do ganho 

proporcional Kp, para um sinal de entrada em degrau, até que se obtenha na saída o 

amortecimento de ¼ da amplitude do pico anterior, conforme a Figura 18. 
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Figura 18: Gráfico de resposta esperada para o método ZN de sensibilidade limite modificado, no qual 
muda-se o Kp até encontrar a segunda oscilação com amplitude 4 vezes menor que a primeira (A/4). 

 
Fonte: [36] 

 

Quando ocorre esse amortecimento, o período de oscilação desse sinal deve 

ser medido, chamado de o período último (Pu).  Com ele, podem-se obter os ganhos 

integral e derivativo de acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Equações com coeficientes do método ZN de sensibilidade limite modificado. 
Controlador Kp Ti Td 

P Ganho ajustado 
para obtenção de 
¼ de 
amortecimento 

∞ 0 
PI Pu 0 

PID Pu/1,5 Pu/6 

Fonte: [36] modificado 
 

O método ZN de malha aberta trabalha com a curva de reação, isto é, 

resposta ao sinal de entrada em degrau [34]. Para que esse procedimento tenha 

êxito é necessário encontrar dois parâmetros base: ”L” e “T”. Quando aplicado um 

sinal em degrau na entrada de um sistema qualquer, com amplitude “K”, e essa 

resposta tem um formato gráfico de “S”, como pode ser visto na Figura 18, só então 

há a possibilidade de se determinar as incógnitas anteriores [34]. “N” é a assíntota 

do ponto de inflexão da curva S, isto é, o ponto ao qual a derivada segunda de “S” é 

igual à zero [36]. Do ponto de inflexão, traça-se uma reta tangente e quando cruza o 

eixo das abcissas, encontra-se o parâmetro L (tempo de atraso).  Quando essa 
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mesma tangente cruza a amplitude “K” da curva S, sua projeção dá o fator “T”, a 

constante de tempo [34]. “N” é encontrado através da Equação (3) [36]. 

 

" � �/�   (3) 

 

Figura 19: Curva de reação do método ZN de malha aberta ao degrau unitário de excitação, para 
encontrar os parâmetros “L” e “T”. 

 
Fonte: [36] 

 

Com os valores desses parâmetros conhecidos é possível obter a sintonia do 

controlador desejado por meio da Tabela 4. 

 

Tabela 4: Equações para sintonia dos ganhos dos controladores, de acordo com os parâmetros do 
método ZN de malha aberta com a curva de reação. 

Controlador Kp Ti Td 

P T/L ∞ 0 
PI 0,9*T/L L/0,3 0 
PID 1,2*T/L 2*L 0,5*L 

Fonte: [34] modificado 

 

Outro método heurístico de sintonia PID bastante conhecido, que foi 

publicado em 1953, pelo engenheiro G. H. Cohen e pela matemática G. A. Coon, 

baseado no método ZN de malha aberta, é o Método Cohen-Coon (CC) [37]. 

O método Ziegler-Nichols funciona bem para processos com grandes 

constantes de tempo em relação ao tempo morto e para sistemas de controle de 
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nível. Contudo, ele não é indicado para sistemas de vazão ou pressão de líquidos, 

ou, ainda, outros que necessitem de uma resposta rápida. Já o método CC foi 

desenvolvido para atender a maioria dos processos de auto-regulação com muito 

mais eficiência [38]. 

Basicamente, o método consiste em aplicar um sinal de degrau ao controlador 

em manual, medir a mudança na variável de processo (PV) e assim conseguir os 

parâmetros necessários para a sintonia: tempo morto (td), constante de tempo (τ, 

‘tau’) e ganho de processo (gp).  O procedimento segue a mesma sequência do ZN 

de malha aberta, com a diferença que a constante de tempo é a projeção dada pela 

tangente da inflexão com o ponto de 63% da PV, como pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20: Resposta com formato em "S" com os detalhes de parâmetros medidos td e τ para obtenção 
dos ganhos no método Cohen-Coon de sintonia PID. 

 
Fonte: [38] 

 

O ganho de processo é calculado em percentual, dividindo a mudança total 

da PV pela mudança na saída do controlador (CO), conforme Equação (4) [39]. 

 

�� �
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  (4) 

 

Com os três parâmetros definidos (medidos e calculados) é possível calcular 

os ganhos dos controladores desejados, de acordo com a Tabela 5. 
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Tabela 5: Equações para obtenção dos ganhos de PID no método Cohen-Coon. 
Controlador Kp Ti Td 

P 
1,03

��
∗ �

1

� 
� 0,34� ∞ 0 

PI 
0,9

��
∗ �

1

� 
� 0,092� 3,33 ∗ � �

1 � 0,092 ∗ � 
1 � 2,22 ∗ � 

� 0 

PD 
1,24

��
∗ �

1

� 
� 0,129� 

0 0,27 ∗ � �
1 − 0,324 ∗ � 
1 � 0,129 ∗ � 

� 

PID 
1,35

��
∗ �

1

� 
� 0,185� 

2,5 ∗ � �
1 � 0,185 ∗ � 
1 � 0,611 ∗ � 

� 0,37 ∗ � �
1

1 � 0,185 ∗ � 
� 

Fonte: [34] modificado 
 

Esses métodos heurísticos são formas genéricas de sintonia de 

controladores, para processos de ordens superiores à 2ª (segunda), com tempo 

morto elevado, com não linearidades e devem ser testados e melhorados com uma 

sintonia fina, para que adapte o seu controle da melhor forma possível. 

O Método Relé é uma técnica mais moderna e atual, fazendo parte da maioria 

dos sistemas que possuem autossintonia para o controlador PID. Foi proposto em 

1984 por Karl J. Åström e Tore Hägglund [40]. Eles se basearam na resposta em 

frequência e para isso criaram um método que realiza oscilações variadas no 

sistema até obter a amplitude e o período dessa resposta, por meio de relé. Um 

esquema básico pode ser observado na Figura 21. Nela o sistema relé está em 

paralelo com o controlador PID. Quando há a necessidade de sintonizar o 

controlador, a chave é virada para o lado relé. Assim, o sistema relé começa a 

oscilar e “o período e a amplitude da oscilação é determinada quando a oscilação do 

estado estacionário é obtida” [40]. Quando isso ocorrer, esses dois últimos dados, 

período e amplitude, servem para determinar a sintonia dos ganhos Kp, Ki e Kd por 

um método convencional, como o ZN de malha aberta. Após isso, a chave retorna 

para que o processo continue sendo controlado pelo PID, agora, com uma sintonia 

atualizada. 
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Figura 21: Diagrama em blocos que representa o Método Relé. 
 

 
 
 
 

                 u              y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: [41] modificado 
  

 Considerando-se um relé ideal: quando a saída y tem um atraso de −� rad, 

na Figura 21, em relação à entrada u, então o sistema oscila com o período Pu [42]. 

Isto é, a oscilação, de acordo com a Figura 22, só ocorre quando o relé inverte o 

nível de sinal assim que a saída y começa a crescer e isso continua ciclicamente 

[42]. Então, o tamanho do período e da amplitude de saída é proporcional ao 

limitante da amplitude que o relé permite, h. Esse é o principal parâmetro a ser 

escolhido ou medido antes de iniciar o método relé [40]. Com Pu definido pode-se 

encontrar a última frequência �u, por meio da Equação (5) [42]: 

 

�� �
�:;

(<
   (5) 

 

 Para o cálculo do ganho último (Ku), é necessário considerar a amplitude a do 

sinal y como resultado da primeira harmônica da saída do relé, por meio da 

expansão da série de Fourier [42], conforme a Equação (6) [42]: 
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Figura 22: Formas de ondas de entrada (u) e saída (y) com o Método Relé. 

 
Fonte: [42] 

 

 O controlador PID é o principal componente do sistema de controle existente 

na elevatória de água tratada do bairro Mercês, ele está configurado na aplicação 

dos conversores de frequência que alimentam os 4 (quatro) conjuntos motor-bomba. 

 

2.3  Controlador fuzzy 

 

A Inteligência Artificial “... tenta não apenas compreender, mas também 

construir entidades inteligentes” [43]. Segundo [43], a IA é um campo tão grande e 

tão complexo que sua definição é muito ampla e permeia por 4 (quatro) macro-

conceitos: “pensando como um homem”; “agindo como seres humanos”; “pensando 

racionalmente”; e, “agindo racionalmente”. E ao longo da história, pesquisadores 

puderam conceituar a inteligência artificial dentro dessas linhas de pesquisa. Ainda 

de acordo com [43], eles nomearam essas entidades como agentes racionais, e para 

que sejam considerados “adequadamente inteligentes” é preciso que sigam 

princípios para construir sistemas de “agentes bem-sucedidos”. Isto é, capaz de 

perceberem o ambiente que o rodeiam e agirem, interferindo-o, de forma inteligente. 

Existem vários estudos que são considerados dentro do campo de inteligência 

artificial. E estão em contínuo desenvolvimento, com várias linhas de pesquisa. 

Alguns deles são tão antigos e tão evoluídos que hoje é alvo de questionamentos se 

realmente fazem parte da IA. Ascendendo, hierarquicamente, como uma ciência 

independente. Um desses conteúdos que se mostram bastante alicerçados na 

história são os sistemas fuzzy. Outro conceito que assim se assemelha são as 
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Redes Neurais Artificiais (RNA). Mesmo assim, são considerados ainda em IA, os 

Algoritmos Genéticos (AG), os sistemas especialistas, os sistemas evolucionários, 

os raciocínios probabilístico e simbólico; e, algumas técnicas de desenvolvimento 

que nasceram daquelas ciências emergentes, como o Machine Learning 

(aprendizado de máquina) e o Deep Learning (aprendizado profundo), que vieram da 

RNA. E ainda mais, a integração entre elas, como neuro-fuzzy, fuzzy adaptativo, 

redes neurais adaptativas e outras, abrem uma vasta possibilidade de aplicações e, 

também, à criação de novas tendências importantes nos modelos de negócios atuais 

da sociedade. 

Essa evolução e desenvolvimento têm ocorrido por causa do benefício que 

essas “ciências” e a IA têm trazido para a sociedade: como os sistemas robotizados 

e os sistemas autônomos.  Um sistema de agentes inteligentes, com qualquer um 

desses conceitos aplicado num sistema de controle, tem a intenção e pretensão de 

substituir o operador humano ou diminuir suas ações, como por exemplo: 

atendimento e direcionamento de Call Center, a compra e a venda de ações no 

momento certo, mudança de Set Point numa malha de controle, pilotagem de um 

carro ou de veículo autônomo e muitas outras ações que as pessoas teriam que 

realizar. 

A lógica fuzzy, que foi estruturada a partir do artigo “Conjuntos fuzzy” [6] de 

Zadeh, em 1965, abriu um novo campo de estudos na teoria de conjuntos. São 

baseados em vetores de pertinência de cada elemento, eles apresentam um valor 

proporcional de pertencimento a determinado conjunto, isto é, não é exato, diferente 

de conjuntos booleanos, nos quais, seus vetores de pertinência são apenas 

bipolares: 1 ou 0, pertence ou não-pertence [5].  

O raciocínio ocidental, que tem em Aristóteles um de seus precursores, foi 

construído com essa lógica clássica, ou booleana, com valores verdadeiro ou falso 

[5]. Nele, matematicamente, os resultados devem ser exatos e precisos. Isso 

influencia até mesmo a ética social que está presente na sociedade moderna. As 

pessoas são ou não são, devem ou não devem, têm ou não têm. Contudo o 

pensamento humano e as expressões verbais não são tão exatos assim. Então, a 

lógica fuzzy foi concebida para completar uma lacuna que existe na forma de 

raciocinar. Essa, que está entre o branco e o preto, entre o queimado e o congelado, 

entre o máximo e o zero. 
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Ela se assemelha ao pensamento humano no que diz respeito às imprecisões 

e incertezas, assim como a percepção da sensibilidade humana, ela separa seus 

elementos de acordo com a experiência vivida ou determinada por índices 

qualitativos da realidade. Por exemplo, quando uma pessoa toca uma superfície, ela 

não diz que a temperatura está em 63,4°C (“sessenta e três vírgula quatro graus 

Celsius”), ela pode dizer está QUENTE ou MODERADAMENTE QUENTE ou ainda, 

MUITO QUENTE. Cada adjetivo dado aos elementos numéricos, também chamados 

de números crisps [7], são da percepção de cada especialista e fazem parte de um 

conjunto fuzzy ou função de pertinência, determinado por esse mesmo indivíduo. O 

universo de discurso de todas as funções de pertinência em questão são todos os 

valores crisps que a variável pode assumir [5], nesse exemplo pode ser de -10°C a 

150°C.  

Essas expressões, QUENTE, MODERADAMENTE QUENTE e MUITO 

QUENTE, são as definições dadas às funções de pertinência [7] e apresentam mais 

que um número real, pois QUENTE pode ter um intervalo de 45°C até 55°C, 

MODERADAMENTE QUENTE, de 52°C a 75°C, e MUITO QUENTE, ser de 70°C a 

110°C. Essa determinação do tamanho do intervalo de cada função e a sua 

nomeação são feitas pelo especialista que sofre e sente essas percepções. 

Essas qualidades dadas a esses intervalos numéricos da percepção de 

temperatura de uma pessoa é uma relação de “causa e efeito, ou uma condição e 

sua consequência” [5]. Essa relação é a implicação lógica da forma de pensar dos 

seres humanos, que seguem certas regras de inferência, formatadas como a 

Equação (7) [5]. 

 

SE causa1 = A E causa2 = B,  ENTÃO efeito = C  (7) 

 

Transformando-a em lógica fuzzy ficaria como a Equação (8) [5]. 

 

SE a superfície está MUITO QUENTE E o aquecedor está LIGADO, ENTÃO 

DESLIGAR o aquecedor         (8) 

 

Outro detalhe que deve ficar definido é a incerteza das funções de 

pertinência, isto é, pode existir uma sobreposição de valores na interface entre elas 
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[5]. Quando a temperatura de uma superfície aumenta gradativamente não existe um 

ponto exato que o valor QUENTE muda automaticamente para o 

MODERADAMENTE QUENTE. Aí está a proporcionalidade do vetor de pertinência 

que cada valor possui dentro de um conjunto fuzzy. Essa proporção está 

compreendida no intervalo [0,1] [5]. No caso, o valor 73°C pode possuir o módulo do 

seu vetor de pertinência de 0,075 no conjunto MODERADAMENTE QUENTE e de 

0,115 no MUITO QUENTE. Então um valor numérico pode pertencer totalmente 

(vetor de norma 1), não pertencer (vetor = 0), ou pertencer proporcionalmente a um 

conjunto fuzzy (]0,1[). E, também, pertencer proporcionalmente a mais de um desses 

conjuntos. 

A quantidade e a proporcionalidade dos tamanhos dos vetores de pertinência 

estão diretamente ligadas à forma geométrica que o conjunto deles produz. Os 

valores das normas (módulos) de todos os vetores de pertinência de um mesmo 

conjunto fuzzy podem formar, conectando suas extremidades, diferentes figuras 

geométricas: triângulos, trapézios, Gaussianas, sigmoides, etc. Num mesmo 

universo de discurso, podem coexistir ainda, conjuntos fuzzy com formas 

geométricas distintas. Tudo isso é determinado por quem os projeta [5]. 

Quando se relaciona a lógica fuzzy com a indústria, consequentemente, com 

o operador de um processo industrial, toda a sua experiência, toda a sua expertise, 

seu conhecimento, os problemas e detalhes que ele enfrentou podem ser traduzidos 

como conjuntos fuzzy. A operação de uma máquina, o controle de um processo 

contínuo, a etapa de uma batelada, as ações repetitivas do dia-a-dia podem ser 

controlados por um sistema inteligente. Chamado de controlador fuzzy. Ele serve 

como interface entre o sistema computacional (binário) com o universo fuzzy (não-

linear). Os sinais de sensores são números reais ou discretos (crisps) que sinalizam 

como entradas para as regras de inferência, onde está a transformação 

propriamente dita [5]. De acordo com a base de conhecimento adotada, são 

tomadas as decisões de saídas, aí sim, são transformadas do domínio fuzzy para o 

domínio real [5]. 

O controlador fuzzy é um agente inteligente que simula o conhecimento 

heurístico humano [7], principalmente, na análise e na tomada de decisões para o 

controle de um sistema. O esquemático de um controlador fuzzy pode ser observado 
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na Figura 23, nela o controlador está inserido num sistema de malha fechada, 

controlando um processo qualquer [7]. 

 

Figura 23: Controlador fuzzy num sistema de malha fechada. 

 
Fonte: [7] 

 

O controlador fuzzy, na Figura 23, é dividido em quatro partes, sendo a 

principal delas a base de regras, que contém o conhecimento prévio do especialista, 

o mecanismo de inferência que manipula esse conhecimento de acordo com os 

requisitos do sistema, a fuzzificação e a defuzzificação que são as interfaces com o 

processo [7]. Segundo [7], “o controlador fuzzy é um controlador não-linear”. E isso 

facilita a aplicação prática de ideias, seja por meio de modelamento, de análise ou 

de projeto [7]. A Figura 24 ilustra o controlador fuzzy para um melhor entendimento. 

Onde se pode visualizar a natureza das informações que caminham pelo sistema, 

crisp e fuzzy. 

 

Figura 24: Sinais de entrada e de saída para o controlador fuzzy. 

 
 Fonte: [7] 

 

A fuzzificação é a primeira etapa do controlador fuzzy, ela captura os dados 

discretos ou analógicos de sensores ou medições de grandezas e adapta-os ao 

universo de discurso para a base de conhecimentos, por meio de uma conversão 

como um fator de escala [5], por exemplo. É um pré-processo para transportar o 
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número real para o domínio fuzzy, transformando-o em um vetor com “n” elementos, 

sendo “n” o número de funções de pertinência daquele universo de discurso, com os 

valores de cada elemento definido pelo vetor de pertinência (entre 0 e 1) de acordo 

com a função de pertinência correspondente [5]. 

A base de conhecimentos é a experiência do operador traduzida como base 

de dados e regras fuzzy linguísticas [5]. A base de dados é caracterizada por todas 

as funções de pertinência que foram criadas para o controlador [5]: MUITO 

QUENTE, ALTO, BAIXO, RÁPIDO, FRIO, CLARO, ESCURO, CLARO-MÉDIO, etc. 

Já as regras fuzzy são as diretrizes de como essas funções foram geradas [5]. No 

caso da temperatura, os dados, da base, de 0°C a 10°C (desse universo de 

discurso) é considerado “MUITO FRIO” pela regra fuzzy linguística que criou essa 

função de pertinência. 

Já a lógica de tomada de decisões é a integração entre as funções de 

pertinência com as necessidades de controle do processo [5]. Baseadas em regras 

de inferência entre os rótulos linguísticos, “... usa implicações fuzzy para simular 

tomadas de decisão humanas” [5]. Isto é, é o controle propriamente dito, de acordo 

com predeterminações e gerando ações na saída. De acordo com a estrutura – 

antecedente-consequente: “se está MUITO QUENTE, então DIMINUIR 

TEMPERATURA do ar-condicionado”. 

A defuzzificação consiste na obtenção do valor, resultado discreto, que pode 

ser usado por um sistema computacional [5].  É considerada como se fosse uma 

transformada inversa fuzzy [5]. Com a composição das respostas dadas pelas 

funções de pertinência, dentro do universo fuzzy, é feito um cálculo com seus 

vetores de pertinência de acordo com as regras desejadas do controlador e 

aplicando o fator de escala inversamente para, assim, determinar o valor discreto 

que altera o sinal de controle. Os principais métodos de defuzzificação são: Centro-

da-Área, Centro-do-Máximo e Média-do-Máximo [5]. Então, os cálculos efetuados 

para a obtenção do sinal discreto são baseados graficamente: no centróide da 

composição das áreas ou de acordo com os seus tamanhos.  

O método Centro-da-Área foi utilizado para o desenvolvimento e será 

detalhado na seção 3.2. Já, no método Centro-do-Máximo são utilizados os máximos 

vetores de pertinência, desde que diferentes, que correspondem aos valores em 

todo o universo de discurso, e encontrado o equilíbrio entre esses máximos por meio 
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do cálculo de uma média ponderada, esse resultado é o sinal discreto da 

defuzzificação [5]. Quando existem vários vetores de pertinência máximos e iguais, 

então é melhor utilizar o método Média-do-Máximo, no qual o cálculo do sinal de 

defuzzificação é a média algébrica simples desses valores [5]. 

Os principais componentes de um sistema fuzzy são as funções de 

pertinência [5]. Elas baseiam toda a lógica fuzzy, tanto na representação gráfica 

como na interpretação numérica dos elementos dos conjuntos nebulosos [5]. Elas 

segregam os valores do universo de discurso em conjuntos e determinam o 

percentual, no intervalo [0,1], do vetor de pertinência de cada um dos números fuzzy. 

Os formatos gráficos das funções de pertinência são dos mais variados: triangulares, 

trapezoidais, cossenos-quadrados, Gaussianas, sigmóides, singleton e splines-

cúbicos, sendo os dois primeiros os mais comuns [5]. A Figura 25 mostra esses dois 

tipos principais e o singleton-fuzzy, que são considerados mais fáceis de construção 

e interpretação. 

 
Figura 25: Funções de pertinência triangular, trapezoidal e singleton (da esquerda para a direita). 

 
Fonte: [5] 

 

 O número de funções de pertinência e os seus formatos são definidos 

de acordo com a experiência, qual o processo está sendo controlado ou pelas 

informações advindas de um operador humano especialista, que realiza tal 

procedimento manualmente [5]. 

Então, o projeto do controlador fuzzy começa com a base de conhecimentos, 

seja ela teórica ou prática, definida por estudos, por cálculos ou, simplesmente, por 

observações dadas pelo agente que realiza a operação manual.  A fase seguinte é a 
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definição da quantidade e formas geométricas das funções de pertinência, 

espalhadas pelo universo de discurso, quanto mais numerosas mais preciso será o 

resultado, contudo o esforço computacional também cresce [5]. O formato influencia 

tanto na precisão como na variedade dos valores dos vetores de pertinência, assim, 

alterando a sensibilidade de resposta [5].  

Outra questão que também é importante para o desempenho do controlador é 

a superposição entre as funções de pertinência, que o patamar de 50% é “um 

compromisso razoável” [5]. Isto é, todos os valores do universo de discurso devem 

pertencer a, ao menos, uma função de pertinência, evitando assim, buracos e 

perdas na faixa de controle [5]. As funções de pertinência podem até ser 

mutuamente exclusivas, contudo perdem o sentido fuzzy, que se mostra necessário. 

É conveniente, então, e apresenta melhores resultados a existência de superposição 

entre as funções, da ordem de 25% até o máximo de 75% [5], por isso os autores 

dizem que 50% seria uma média aceitável. 

Com todas essas características bem definidas no planejamento, basta 

estruturar o controlador fuzzy. Nesse quesito, existem 3 (três) tipos de estruturas [5]: 

• Baseada em regras; 

• Paramétrica; e, 

• Baseada em equações relacionais. 

A estruturação baseada em regras foi utilizada para o desenvolvimento da 

solução proposta nessa dissertação e será explicada na seção 3.1. A estrutura 

paramétrica é uma extensão baseada em regras, no entanto, uma regra pode ser 

dividida em vários parâmetros, nesse caso, aproximações lineares locais, que 

podem ser definidas por meio de um modelo de regressão linear [5]. Isto é, “uma 

abordagem híbrida que combina um método fuzzy baseado em regras e um método 

matemático” [5]. O lado de antecedentes (SE... e E...) segue a primeira estrutura de 

regras e, o de consequentes (ENTÃO...), existe equações matemáticas [5]. Já a 

estrutura de equações relacionais apresenta uma concepção diferente, dividida em 

duas fases: identificação de sistemas e estimação [5]. A primeira tem o objetivo de 

determinar a estrutura e os parâmetros do modelo fuzzy, de acordo com as regras e 

a criação das funções de pertinência, emulando as diretrizes necessárias para o 

controle do processo [5]. Com isso são geradas as relações fuzzy, baseadas nas 

excitações e respostas dadas pelo sistema [5]. Ao contrário da criação manual das 
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regras de inferência (por meio da experiência do operador) essas relações fuzzy 

aparecem por meio de medições de sinais e saídas de forma on-line [5]. Mudando 

constantemente e se adaptando às não-linearidades do sistema. Assemelhando-se 

a um processo de aprendizado como em redes neurais artificiais. A outra fase, de 

estimação, é considerada a realimentação do sistema, havendo a comparação do 

desempenho do sistema que está sendo modelado e esse parâmetro de 

comparação que é o sinal defuzzificado [5]. Então, “o ajuste do modelo é melhorado 

por um procedimento de otimização heurística consistindo de ajustes empíricos de 

atrasos de tempo de sinais de realimentação no modelo fuzzy discretizado” [5]. 

O projeto, a construção e inclusão de um controlador fuzzy é a proposta de 

modificação do sistema de controle da automação empregada, para atingir uma 

melhor eficiência energética do Recalque Mercês, cenário modelo dessa 

dissertação. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi construir um modelo simplificado do sistema 

hidráulico cenário da proposta, o Recalque Mercês. Traduzi-lo para o ambiente de 

simulação do software MatLab®, o Simulink®. Projetar e implementar o controlador 

fuzzy no bloco de função próprio dentro desse ambiente. E após, realizar as 

simulações necessárias para conseguir atingir o objetivo geral proposto. 

 

3.1  Modelamento 

 
A modelagem de processos visa emular a realidade [5]. Com essa simulação 

pode-se projetar um sistema, modificar algum procedimento, melhorar alguma etapa 

antes mesmo de aplicar recursos maiores e mais concretos em uma possibilidade. 

Existem vários métodos de modelagem, dentre eles: o matemático, o experimental e 

o heurístico [5]. Também podem ser chamados de caixa-branca, caixa-cinza e caixa-

preta, respectivamente [44]. No primeiro, o conhecimento aprofundado do sistema, 

as interações entre as entradas e saídas, e o comportamento dentro do ambiente 

que o rodeia são primordiais para que através de equações diferenciais ou funções 

de transferência possa se simular o sistema com confiabilidade. Esse método é o 

mais difícil de realizar, pois em uma indústria as variáveis envolvidas no processo 

superam a viabilidade técnico-econômica. No segundo, são introduzidas 

simplificações do sistema [44], baseando as experimentações, os ensaios, as 

tentativas e erros em questões direcionadas [44], pode-se ser uma forma de emular 

o sistema real, medindo as faixas de operação, os limites máximos e mínimos, 

simulando o sistema com menos confiança. Já o último, o modelo caixa-preta “... 

representa a forma mais alta de abstração” [44], por meio de regras mais genéricas 

de antecedentes-consequentes, definidas pelo conhecimento e experiência do 

operador e de estudiosos pode-se ter uma simulação dentro de parâmetros 

esperados e com um nível intelectual e possível de realização mais coerentes com o 

esforço tempo-dinheiro-recursos. Esse método tem uma confiabilidade relacionada 

com o desempenho, a quantidade e a complexidade das regras criadas [5]. 

No modelamento hidráulico é necessário conhecer inúmeros equipamentos e 

materiais utilizados: em sistema de bombeamento, com captações, elevatórias e 

boosters, é necessário saber a potência, vazão, altura manométrica, tamanhos, 
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layout de instalação e perdas; em tubulações, é preciso o comprimento, o material 

aplicado, os diâmetros, as cotas, os nós, as curvas, a localização geográfica, as 

válvulas de controle e de segurança, as perdas, as pressões e vazões; e, em 

reservatórios de água, necessita-se do tamanho, da quantidade de reserva, das 

perdas, do tempo de enchimento e esvaziamento a plena carga. Hoje, as grandes 

empresas de saneamento utilizam softwares de simulação hidráulica (EPANET, 

WaterCAD®, etc) para desenvolverem e manterem seus sistemas de abastecimento, 

operacionais [45]. Pois, com eles é possível prever aumentos e diminuições de 

consumo, gerir melhorias, encontrar pontos críticos, vazamentos, defeitos como 

transientes hidráulicos, além de projetar extensões e necessidades futuras. 

O sistema hidráulico que foi utilizado como validação da proposta é um setor 

da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná (Brasil), que compreende 4 

(quatro) bairros, Mercês, Vista Alegre, Pilarzinho e Bom Retiro, chamado de 

Recalque Mercês (RMER), que pode ser visto na Figura 26, na indicação em 

vermelho, localizado ao norte da cidade. O consumo de água da região é de 

312.651 m³ por mês, com 13.078 ligações, com média de vazão diária de 120 l/s 

(dados de 01/01/2016 a 31/03/2016) [2]. Onde apresenta uma rede de 140 

quilômetros de tubos interligados, com diâmetros que vão de 40 mm até 500 mm 

[45]. Esse setor foi escolhido por apresentar uma boa complexidade, por ter relevo 

bem acidentado e gerar variações bruscas de pressões e demandas. Podendo 

configurar um caso de desperdício de energia e de recursos. 
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Figura 26: Mapa da cidade de Curitiba, indicando os bairros Pilarzinho, Vista Alegre, Bom Retiro e Mercês 
do setor RMER. 

 
Fonte: [46] modificado 

 

 

Para a proposta dessa dissertação foi feito um modelo a partir de dados e 

informações conseguidos junto aos profissionais de operação e projetos da 

SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná S.A.). Junto com essa iniciativa 

foi disponibilizado o arquivo do sistema cenário em extensão WaterCAD® (software 

desenvolvido pela Bentley Systems Inc. que a empresa utiliza para a simulação 

hidráulica) como pode ser visto na Figura 27. Nela, cada um dos pontos é uma 

interligação, podendo haver uma derivação ou apenas uma mudança de diâmetro. 

Os traços representam as tubulações, de diâmetros variados, que ligam os pontos, 

ainda há nessa diagramação válvulas de controle, reservatórios, válvulas de 
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retenção e conjuntos motor-bomba. Cada um dos pontos, dos traços e 

equipamentos têm campos para a definição de seus parâmetros como material de 

fabricação, idade de instalação, localização geográfica, altitude, rugosidade, 

potência, pressão, vazão, quantidade, perdas e quanto mais características que 

possam tornar o modelo o mais fidedigno possível. 

 

Figura 27: Arquivo desenvolvido no WaterCAD® pela equipe de projetos e desenvolvimento operacional 
da companhia, o cenário local da proposta, RMER. 

 
Fonte: [2] modificado 
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Houve uma simplificação em relação ao sistema existente no modelo, pois a 

elevatória é composta por 4 (quatro) conjuntos motor-bombas conectadas em 

paralelo de mesma marca, modelo e potência (nas Figuras 28, 29 há fotos reais do 

local). A Figura 28 apresenta o local de instalação dos 4 (quatro) conjuntos motor-

bombas e na Figura 29 pode ser observado o Transmissor de Pressão (PT, em 

Inglês) que controla a velocidade do conversor de frequência. A Figura 30 é a tela de 

supervisório real do setor (foto tirada no Centro de Controle Operacional, CCO, da 

SANEPAR), nela pode-se visualizar que apenas a B2 (Bomba 2) está em 

funcionamento (cor verde), duas delas estão em manual ou em manutenção 

(ilustração de um boneco amarelo ao lado da bomba), e a outra está desligada, mais 

à direita há o reservatório de 10.000 m³ que alimenta a elevatória, o outro 

reservatório de 5.000 m³ atende outra região do sistema, por gravidade. O sensor de 

pressão PT01 que está em controle, é o sensor de realimentação de malha fechada 

do sistema (foto real na Figura 29). A rede de tubulações é enorme, cobrindo uma 

vasta área com muitas interligações. Na simplificação para a modelagem foi 

adotado, então, apenas 1 (um) conjunto motor-bomba com as mesmas 

características que o original (Potência máx. de 75 c.v. e vazão máx. de 360 m³/h), 

isto é, as características físicas do motor e da bomba foram repassadas ao modelo, 

assim como a curva característica (Q x H, vazão por pressão) da bomba. Em relação 

à rede foi considerado apenas o trajeto para atendimento a um cliente, que pode ser 

visualizado na Figura 31, isto é, a conexão da rede de abastecimento ao ponto 

crítico, local de mais difícil atendimento em todo o mapa e relevo da região, o qual é 

o primeiro a sofrer falta de água quando ocorre algum problema ou rompimento de 

tubulação. Na ilustração também é observado os pontos geográficos em que se 

encontram o reservatório de 10.000 m³, o conjunto motor-bomba e os pontos de 

medição de pressão, à jusante (da bomba) e crítica (ponto de atendimento). 
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Figura 28: Local de instalação dos 4 (quatro) conjuntos motor-bombas do RMER. 

 
Fonte: [2] 

 

Figura 29: Transmissor de pressão à jusante dos conjuntos motor-bombas do RMER. 

 
Fonte: [2] 
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Figura 30: Tela do software supervisório do RMER. 

 
Fonte: [2] 

 

Figura 31: Trajeto considerado no modelo para a simulação.

 
Fonte: [2] modificado 
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Nesse trajeto foi considerado uma tubulação de material PVC, com seus 

índices de perda de carga, rugosidade e resistência ao longo dos tubos, além de 

considerar a altitude dos pontos de início e fim de cada segmento nos mais variados 

diâmetros que se seguem: DN 250 (250 mm de diâmetro), com 1.965 m de 

comprimento; DN 200, 1197 m; DN 150, 1.561,5 m; DN 75, 395 m; e, DN 50, 293 m 

[2]. Totalizando um pouco mais que 5,4 km de comprimento de tubulações diversas. 

Ainda, foi considerado um reservatório no ponto final para indicar o volume 

consumido pelo ponto crítico, mantendo a altitude do consumidor final (905 m em 

relação ao nível do mar), esse ponto foi chamado de PRESSÃO CRÍTICA, que deve 

ter 971,5 m.c.a. (novecentos e setenta e um vígula cinco metros de coluna de água), 

ou 97,15 bar (noventa e sete vírgula quinze bar’s), de pressão na tubulação de água 

para pleno atendimento, incluindo distância, relevo e perdas. A pressão mínima de 

atendimento na ligação ao consumidor deve ser de 10 m.c.a., ou 1 bar, de acordo 

com a NBR 12.218/1994 [47]. Essa pressão de 97,15 bar é o que a operação deve 

manter para que a região crítica fique abastecida. Com o software MatLab® (The 

MathWorks Inc.), mais precisamente o pacote Simulink®, o qual disponibiliza blocos 

de funções com terminais de conexão para a interligação dos mais variados 

componentes, e nesse caso, também foi utilizado o SimScape® (pacotes que 

funcionam integrados) pois existe variáveis reais mecânicas (fluídos) para a 

simulação completa, o modelo foi construído e pode ser visto na Figura 32. Na 

ilustração pode-se observar o motor de indução junto com a bomba centrífuga 

compondo o conjunto motor-bomba; os vários tubos de diâmetros diferentes, 

perfazendo a rede de tubulações; os dois sensores de pressão, à jusante da bomba 

e no ponto de entrega (crítica); e, o reservatório (10.000 m³) que fornece água para o 

sistema. 
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Figura 32: Modelo do RMER simplificado desenvolvido no Simulink® (MatLab®). 

 
Fonte: própria 

 

Para ter uma resposta mais confiável do modelo, foram montados dois 

gráficos com os dados conseguidos pelo histórico do software supervisório que 

opera o sistema: a pressão à jusante do conjunto motor-bomba, em bar, e o nível do 

reservatório existente, em m³. Os dados são da zero hora do dia 01/01/2016 até às 

23 horas do dia 31/03/2016, de hora em hora, totalizando mais de 2100 medições de 

cada variável. Os gráficos montados com a planilha de dados recuperados estão nas 

Figuras 33 e 34. Nos gráficos foi aplicado um pré-tratamento, pois onde havia 

lacunas de medição por perdas de dados (dificuldades de comunicação, paradas 

emergenciais, etc.), adotou-se a interpolação entre os limites existentes, procurando 

uma média entre medidas próximas, para que os gráficos não contenham zeros ou 

descontinuidade. Neles pode-se notar que o nível fica dentro de uma faixa de 

operação entre 3000 m³ e 6000 m³ e a pressão, entre 98,5 bar e 101,5 bar. Exceto 

num instante, próximo à amostra 1864 (Pressão à Jusante), em que houve uma 

queda brusca, que pode ter ocorrido uma falta de energia elétrica e parado o 

sistema por um longo período, mas como foi feito um polimento de dados 

(interpolações) não chegou a zerar as variáveis. 
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Figura 33: Gráfico de nível do reservatório de 10.000m³, no período de 3 meses, com valores de histórico 
(em m³ x horas). 

 
Fonte: [2] modificado 

 

Figura 34: Gráfico de pressão à jusante do conjunto motor-bomba, no período de 3 meses, com valores 
de histórico (em bar x horas). 

 

Fonte: [2] modificado 

 

Como houve a simplificação do sistema real, de 4 conjuntos motor-bomba 

para apenas 1 (um) e a diminuição da rede de tubulação, de 140 km para apenas 

5,4 km, percorrendo um único caminho, deu-se a necessidade de construir dois 

modelos: um com o controlador PI clássico, com a sintonia original que foi 
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configurada no conversor de frequência que está funcionando na elevatória 

Recalque Mercês (Kp = 10 e Ki = 0,005); e, o outro, aí sim, com a proposta de 

sintonia do PI por meio de um controlador fuzzy, tendo como entradas: o sinal de 

nível do reservatório e a pressão à jusante da bomba. 

A pressão à jusante é a variável manipulada pelo sistema para ter o controle e 

obter a pressão crítica necessária. Isto é, hoje a automação de controle da elevatória 

é local (o sensor de realimentação fica na casa de bombas), contudo a necessidade 

é de atender o ponto crítico, para isso existem alguns equipamentos de medição que 

são conectados às redes de tubulação, em pontos estratégicos, que ficam 

monitorando as pressões durante um determinado período, chamado de campanha 

dentro da empresa. Essas campanhas são para verificar a efetividade da operação 

ou para indicar melhorias para o desenvolvimento operacional.  

Para aumentar a fidelidade dos modelos, foi realizada uma operação 

aritmética com os valores reais de pressão à jusante do conjunto motor-bomba 

(Figura 35), pois esse histórico é do sinal corrigido pelo PI existente. Então, subtraiu-

se o sinal de Set Point (101,5 bar) do gráfico real, para apresentar apenas o 

distúrbio. Esta diferença foi somada à medição atual nos modelos criados e então 

realimentada para que o controlador PI implementado no Simulink® pudesse corrigi-

la.  

No modelo que utiliza apenas o controlador PI foi usado apenas o gráfico de 

PRESSÃO REAL como pode ser observado na Figura 36, pois o controle é limitado 

a apenas essa variável. Já, no modelo que utiliza o controlador fuzzy alterando os 

ganhos do PI foram utilizados os dois gráficos, PRESSÃO REAL e NÍVEL REAL, 

como visto na Figura 37, porque foi baseado nelas para o devido controle. 

 

Figura 35: Blocos de subtração e adição nos modelos para tornar o resultado mais fidedigno. 

 
Fonte: própria 
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Figura 36: Modelo RMER com controlador PI. 

 
Fonte: própria 

 

Figura 37: Modelo RMER com PI sintonizado pelo controlador fuzzy. 

 
Fonte: própria 

 

O controlador fuzzy foi desenvolvido no Toolbox de mesmo nome do software 

MatLab®. Tendo como entradas o nível do reservatório e a pressão à jusante do 

conjunto motor-bomba e como saídas, os coeficientes proporcional e integral para o 

controlador PI do sistema, como pode ser observado na Figura 38. Implementadas 

as modificações no sistema modelado inicialmente e inserido no circuito. O Toolbox 

Fuzzy trabalha com alguns métodos de inferência, foi escolhido o desenvolvido por 

Mamdani em 1973, baseado em instruções ou regras [48]. “Uma faceta diferente, 

que não foi imitada em estudos de controle, é a capacidade de compreender 

instruções e gerar estratégias baseadas não na experiência, mas na comunicação 

verbal a priori” [48]. 

 

Figura 38: Controlador fuzzy desenvolvido com 2 entradas e 2 saídas. 

 
Fonte: própria 
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Partindo de grande experiência com operação de plantas industriais de 

processos contínuos, de uma entrevista com os operadores do CCO (Centro de 

Controle Operacional) e com o setor de engenharia de desenvolvimento operacional, 

foram criadas 123 regras de inferência, já antecipando as ações que devem ser 

tomadas pelo especialista, para atuação necessária da proposta. Essa quantidade 

de regras foi definida após vários testes de performance do controlador, baseada 

nas quatro variáveis fuzzy definidas para as entradas e saídas e nas premissas de 

como um controlador PI deve atuar sobre a planta. As funções de pertinência para a 

variável “pressão” foram definidas no universo de discurso de 96 a 103 bar com 12 

(doze) conjuntos fuzzy triangulares (Figura 39), para o “nível”, de 0 a 10.000 m³ com 

10 (dez) divisões (Figura 40), as variáveis de saídas do controlador foram divididos 

em “Kp”, de 0 a 15 (adimensional), em 12 (doze) triângulos (Figura 41) e “Ki”, de 

0,001 a 0,09 (adimensional), em 4 (quatro) conjuntos (Figura 42). A combinação 

dessas divisões dá uma enorme variação para a mudança dos ganhos no 

controlador PI, tentando, assim, comprovar a necessidade de alteração dos 

mesmos.  

 

Figura 39: Funções de pertinência triangulares para a variável de entrada pressão do controlador fuzzy. 

 
Fonte: própria 
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Figura 40: Funções de pertinência triangulares para a variável de entrada nível do controlador fuzzy. 

 
Fonte: própria 

 

Figura 41: Funções de pertinência triangulares para a variável de saída Kp do controlador fuzzy. 

 
Fonte: própria 

 

Figura 42: Funções de pertinência triangulares para a variável de saída Ki do controlador fuzzy. 

 
Fonte: própria 

 

O controlador fuzzy desenvolvido tem sua estrutura baseada em regras de 

inferência. E elas foram criadas com base na própria operação do sistema de 

distribuição de água: quando o nível do reservatório e a pressão à jusante do 

conjunto motor-bomba estão com valores elevados, isto quer dizer que o consumo é 
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pequeno e há uma disponibilidade grande de água, então o ganho Kp pode ser 

mínimo e Ki pode ser zero (0). Pois, a velocidade de resposta nessa situação não é 

crítica.  

Nesse momento, vale salientar que o controlador PID do MatLab® trabalha 

com os ganhos Kp e Ki, diferente do que foi mencionado no seção 2.2: Kp e Ti. O que 

existe é uma maneira de separar a Equação (2) em uma subequação, na qual forma 

a Equação (9): 

 

�? � �@/�?   (9) 

 

Continuando: com o nível do reservatório e a pressão à jusante da bomba 

centrífuga baixos, isto é, a demanda por água está muito grande e o suprimento não 

está conseguindo manter a reservação necessária. Kp e Ki devem ser elevados para 

tentar manter o patamar de pressão o mais constante possível, contudo, 

moderadamente, para que o nível do reservatório não se esvazie por completo. 

As regras de inferência que baseiam a estrutura do controlador fuzzy são do 

tipo SE... ENTÃO, com os conectivos E e OU, podendo ter seus sinais negados, 

dependendo da lógica e da necessidade que o processo exige. 

 

3.2  Simulações 

 
As simulações realizadas nos dois modelos foram determinadas pelo período 

de tempo dos sinais reais de pressão à jusante do conjunto motor-bomba e de nível 

do reservatório, tabelados pelo histórico e transformados em gráficos (Figuras 33 e 

34). Por meio do bloco “Signal Builder”, foram inseridos nos modelos desenvolvidos. 

Como havia 2.133 amostras (em horas, em tempo-real), considerou-se, então, que 

cada medida dessas seria um time-step, que é a unidade de tempo que o simulador 

utiliza. Para extrapolar o conjunto foi definido o total de 2500 time-steps para cada 

simulação, para efeitos comparativos. A duração real de cada simulação depende do 

nível de processamento do computador, o esforço computacional, em que está 

sendo realizada e da quantidade de cálculos matemáticos necessários. O 

computador utilizado foi um com processador Intel® Core™ i3 (1º geração) M330 de 

2,13 GHz, com 6 GBytes de memória RAM e 64 bits. A simulação do modelo RMER 
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com apenas o controlador PI durou um pouco mais de 6 minutos, no entanto a do 

modelo com o controlador fuzzy teve um período alongado com mais de 14 horas, 

isto é, o tempo que levou toda a simulação dos 3 (três) meses de dados dos 

gráficos, com as alterações dinâmicas e on-line dos ganhos PI que foram propostas. 

Esse foi um dos problemas enfrentados durante a execução, pois para ter o controle 

o mais próximo do tempo-real, sem gerar erros, foi necessário incluir um bloco de 

atraso (Memory1) na linha do ganho Kp, isso se deve a uma limitação do Simulink® 

e à própria estrutura de processamento de computadores, como pode ser observado 

na Figura 43. 

 

Figura 43: Bloco de atraso (Memory1) incluído no sistema. 

 
Fonte: própria 

 

Nesse instante das simulações é que o Toolbox Fuzzy do MatLab® aplica o 

Método Centro-da-Área para a defuzzificação [5]. Que consiste no resultado obtido 

pelas regras de inferência fuzzy, de uma forma gráfica, transportando-o para o meio 

externo do controlador. A Figura 44 mostra as primeiras 30 (trinta) regras de 

inferência que se utiliza do método Centro-da-Área. Nela, naquele exato momento, o 

nível do reservatório se encontra em 1.750 m³ e a pressão à jusante do conjunto 

motor-bomba em 99,2 bar (valores indicados no alto das regras), e pode ser 

observado que a regra de número 18 foi acionada (funções de pertinência 

triangulares pintadas em azul), adicionalmente, na coluna de pressão pode ser 

observado que vários triângulos foram cortados pela linha vermelha, que 

corresponde ao sinal discreto de fuzzificação, simplesmente, a entrada de sinal. No 

ponto desse cruzamento, aquela função de pertinência fica ligada para fazer parte 

da lógica empregada, e quando coincide na mesma regra as duas entradas (pressão 
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e nível) estarem acionadas é o momento de aplicar o método. Primeiro, ele aplica 

uma função de intersecção entre os valores acionados simultaneamente das 

entradas, isto é, considera-se o menor valor de vetor de pertinência ([0, 1]), 

simultaneamente, entre elas. Então reflete esse grau para a saída, graficamente, nas 

funções de pertinência de Kp e Ki, guardando-as. Quando se terminam as 123 

regras, todas as áreas de funções acionadas guardadas são compostas num único 

gráfico, calcula-se o centroide dessa área, que é o sinal discreto de saída. Na Figura 

44, ocorre isso na regra 18 e em algumas das regras subsequentes, pois Kp e Ki têm 

seus valores iguais a 2,1 e 0,0361 (valores defuzzificados), respectivamente, 

centroides de áreas compostas que foram acionadas simultaneamente pelas 

entradas nível e pressão. 

 

Figura 44: As 30 (trinta) primeiras regras de inferência do controlador fuzzy desenvolvido, com os sinais 
de entrada (linhas vermelhas) em nível = 1750 m³ e pressão = 99,2 bar, gerando Kp = 2,1 e Ki = 0,0361. 

 
Fonte: própria 

 

 Para ilustrar melhor esse cálculo do centroide pode-se visualizar a Figura 45, 

que é um controlador fuzzy baseado em 7 (sete) regras de inferência de um sistema 

de posição qualquer com duas entradas e uma saída. Nele, duas regras são 

acionadas e tem a composição de suas áreas na parte de baixo da figura, com a 

indicação do Centro de Gravidade (ou da Área). 
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Figura 45: Exemplo de controlador fuzzy de posição com o intuito de mostrar o procedimento do Método 
Centro-da-Área (ou Gravidade) de defuzzificação. 

 
Fonte: [5] 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram realizados alguns testes de desempenho e esforço com a quantidade 

de regras criadas: com menos funções de pertinência para as variáveis obteve-se 

respostas muito modestas em relação ao objetivo proposto, começou-se com 4 

(quatro) para cada uma delas, empiricamente, e foi aumentando baseado na 

experiência possuída com sintonia de PI, chegando às quantidades apresentadas, 

12 (doze), 10 (dez), 12 (doze) e 4 (quatro), para pressão, nível, Kp e Ki, 

respectivamente. Após definidos os conjuntos fuzzy, a quantidade de regras também 

foi variando-se até encontrar um valor razoável para o esforço computacional. 

Iniciou-se com 60 regras, depois se aumentou gradativamente, chegando um 

momento que houve um recuo. Como evidência, com 130 regras o período gasto 

com a simulação superou 24 horas de processamentos. Foram realizadas várias 

simulações com o intuito de determinar a confiabilidade do processo e isso foi 

verificado quando houve repetições de respostas.  

As 123 regras de inferência criadas podem ser vistas em formato 3D que o 

Toolbox disponibiliza, nos quais os três eixos são representados pelo nível, pressão 

e, o terceiro eixo, o consequente de cada regra, Kp ou Ki. Isso pode ser observado 

nas Figuras 46 e 47, respectivamente. Nelas é possível verificar os limites que as 

variáveis possuem e a abrangência em todos os universos de discurso propostos 

para a solução, sem lacunas e com continuidade.  

No sólido de Kp (Figura 46), pode ser observado que com a pressão baixa 

(até 98,5 bar) e com o nível do reservatório médio para alto (acima de 4.000 m³), os 

valores do ganho proporcional se concentram acima da média (3) podendo chegar 

até o máximo (próximo a 7). Nesse mesmo patamar de pressão, mas com o nível 

baixo no reservatório, o valor do ganho cai abaixo da média podendo chegar à 

unidade, com o intuito de recuperar água de reservação. Isso perdura mesmo com o 

aumento de pressão. Já com pressão e nível altos, o ganho proporcional se mantém 

baixo, pois não há necessidade de uma correção de erro tão abrupta no controlador 

PI. 
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Figura 46: Visualização 3D de todos os resultados possíveis das regras de inferência do controlador 
fuzzy para a saída Kp. 

 
Fonte: própria 

 

 No sólido de Ki (Figura 47), há uma variação maior do ganho integral ao longo 

do universo de discurso das variáveis de entrada. Mas, mesmo assim, segue o 

conceito utilizado para a criação das regras pertinentes ao ganho proporcional: 

quando a pressão é baixa e o nível é alto, isto é, tem água no reservatório, contudo 

falta água no abastecimento, há a necessidade de corrigir tal erro mais rapidamente, 

com isso Ki chega aos valores acima da média (0,03) podendo chegar ao máximo 

(0,07). Quando falta água disponível e falta pressão, a correção é deficitária para 

que se mantenha o mínimo de abastecimento e consiga permanecer com algum 

nível no reservatório. Ao passo que se aumente a pressão ou o nível, o ganho 

integral também aumenta para que esse erro possa ser corrigido mais rapidamente. 

E quando o nível do reservatório está cheio e a pressão estabelecida (normalmente 

nos horários matutinos), o Ki é mínimo e em algumas regras, unitário (sem efeito). 

 É importante salientar que esses sólidos 3D das variáveis são as possíveis 

respostas que o controlador fuzzy desenvolvido pode apresentar, não é o resultado 

obtido pela simulação do sistema. Ele é apenas a representação gráfica de todas as 

regras de inferência criadas para as duas saídas determinadas. 
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Figura 47: Visualização 3D de todos os resultados possíveis das regras de inferência do controlador 
fuzzy para a saída Ki. 

 
Fonte: própria 

 

 Visando a eficiência energética, os resultados obtidos do modelo PI se 

resumem ao obtido pelo medidor de potência ativa (com integrador) ou energia 

elétrica consumida pelo conjunto motor-bomba. Pois seus parâmetros Kp e Ki foram 

determinados em projeto e fixados na configuração do controlador PI do conversor 

de frequência existente, sendo Kp = 10 e Ki = 0,005, pela equipe própria da 

SANEPAR. O funcionamento do controlador na busca da pressão, a variável de 

processo, à jusante da bomba foi aceitável e se manteve dentro de limites toleráveis 

para atender à pressão crítica do setor. Isto é, conseguiu suprir a demanda de água 

da região com os próprios distúrbios do sistema. 

Na Figura 48, pode-se observar o valor da Energia Elétrica Consumida pelo 

conjunto motor-bomba, controlado pelo PI de ganhos fixos (em Watts). PPI = 36,166 

MW. 

 

Figura 48: Potência Ativa consumida pelo motor de indução com o controlador PI (PPI) tradicional. 

 
Fonte: própria 
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No modelo PI sintonizado por controlador fuzzy, os resultados obtidos com a 

simulação, além da potência consumida, também são interessantes os gráficos de 

tendência dos parâmetros Kp e Ki, propostos de dinamismo com essa nova 

estratégia de controle. 

Na Figura 49, pode-se observar que os valores de Kp (gráfico em azul) 

tiveram bastantes oscilações, tendo como mínimo o valor 1,0 (um) e o máximo, 4,5 

(desconsiderando a inicialização do sistema com t = 0). 

Assim como, Ki, na Figura 50 (gráfico em verde), seus valores não foram 

estáticos ao longo dos 3 meses simulados, alterando-se de acordo com a 

necessidade instantânea. Seus valores ficaram compreendidos entre 0,015 e 0,075, 

com um patamar central em 0,036. 

 

Figura 49: Gráfico de tendência do ganho Kp gerado pelo controlador fuzzy durante os 3 meses, em 
simulação. 

 
Fonte: própria 
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Figura 50: Gráfico de tendência do ganho Ki gerado pelo controlador fuzzy durante os 3 meses , em 
simulação. 

 
Fonte: própria 

 

A energia elétrica consumida pelo conjunto motor-bomba, sintonizado pelo 

sistema nebuloso pode ser visto na Figura 51 (em Watts). PFUZZY = 29,497 MW.  

Com essa estratégia, o controle da pressão pelo Set Point foi alcançado e 

manteve-se nos patamares aceitáveis, para manter o fornecimento de água na 

pressão crítica do sistema hidráulico. Como o modelo com controlador PI clássico, o 

controlador fuzzy atendeu o requisito de manter a pressão crítica acima de 97,15 

bar. 

 

Figura 51: Potência ativa consumida pelo motor de indução no modelo com o controlador PI sintonizado 
por lógica fuzzy (PFUZZY). 

 
Fonte: própria 

 

Os resultados obtidos pelas duas simulações mostram que o controlador PI 

atende as necessidades de controle, na manutenção de níveis de pressão de água 

desejáveis, na rede de abastecimento. Contudo, o desperdício de energia é 

evidenciado pela diferença no valor de energia elétrica consumida entre as duas 

estratégias. 



85 

 

No modelo com PI clássico, inicial, o Kp é fixo no valor 10. Porém, no período 

simulado a necessidade real de velocidade de atuação varia muito. Então, durante a 

simulação com o controlador fuzzy, Kp teve várias alterações de acordo com o nível 

do reservatório e a demanda de água dos consumidores, se autossintonizando para 

um melhor atendimento instantâneo (Figura 49).  

Quando o valor do ganho proporcional fica abaixo do ideal, a resposta tem um 

atraso grande, podendo não chegar ao Set Point. No entanto, na maior parte do 

tempo os valores necessários ficaram abaixo de 4,5 (eixo y, de 0 à 8, valor médio de 

3) na curva em azul. Portanto, quando o ganho proporcional fica acima do valor ideal 

(10 > 4,5), o sinal de resposta pode ter oscilações desnecessárias na variável de 

processo, causando uma instabilidade, podendo chegar a uma perda de controle 

total, quando ultrapassa a faixa de oscilação criticamente estável. Isso não ocorreu, 

mas, mesmo assim, o controle ideal foi prejudicado. 

Bem como Ki, também foi colocado num valor único, em 0,005, no controlador 

PI no primeiro modelo. Os valores obtidos com a estratégia de se autoparametrizar 

ficaram bem acima (eixo y, de 0,01 à 0,08, maioria dos valores acima de 0,015) do 

configurado no equipamento existente, na curva em verde (Figura 50). O ganho 

integral serve para eliminar o erro estacionário do sistema em conjunto com a 

resposta do controlador P, isto é, quando se soma a parcela de derivação do erro ao 

que já foi corrigido pelo ganho proporcional, assim, atuando de forma mais completa 

na sua correção. Quando o Ki fica muito abaixo do necessário, sua atuação não tem 

o efeito esperado, fazendo com que a correção demorasse mais tempo ou, até 

mesmo, continuasse com o erro estacionário, como se usasse apenas o Kp. 

Para comparar a diferença de potência consumida entre os dois modelos, foi 

montado um gráfico com a tendência do gasto energético pelo controlador PI e pelo 

PI sintonizado por lógica fuzzy, que pode ser visualizado na Figura 52. 
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Figura 52: Gráfico temporal da potência ativa consumida pelos modelos PI tradicional e PI sintonizado 
por fuzzy (Pot PI = 36,166 MW e Pot FUZZY = 29,497 MW, ao fim da simulação). 

  
Fonte: própria 

 

Fazendo-se a subtração entre as energias elétricas consumidas pelo conjunto 

motor-bomba nos dois modelos (PPID – PFUZZY= 36,166 MW - 29,497 MW = 6,669 

MW), obtém-se 18,44 % de economia, ao longo dos 3 (três) meses simulados. 

Sendo 6,15 % de eficiência ao mês, aproximadamente. Valores percentuais, esses, 

referenciados ao de maior gasto energético. 

Outros resultados obtidos que podem ser úteis em termos de comparação são 

os gráficos de pressão à jusante e pressão crítica apresentados pelos dois modelos. 

A pressão é o patamar que o conjunto motor-bomba fornece logo à jusante de sua 

descarga, é a variável de controle (realimentação do controlador PI). Já a pressão 

crítica foi nomeada assim porque é o patamar que deve ser atendido para que a 

população do ponto crítico (local mais difícil de atendimento) seja abastecida. 

Atendendo esse requisito, todo o setor do Recalque Mercês estará com 

disponibilidade de água, de acordo com a norma. As Figuras 54 e 55 têm os gráficos 

da pressão à jusante para o modelo sintonizado por ganhos fixos e o sintonizado por 

lógica fuzzy, respectivamente. 
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Figura 53: Gráfico de pressão à jusante, resultado do modelo com PI tradicional. 

 
Fonte: própria 

 

Figura 54: Gráfico de pressão à jusante, resultado do modelo sintonizado por lógica fuzzy. 

 
Fonte: própria 

 

 Comparando-se os dois gráficos (Figuras 53 e 54) fica evidente a diferença de 

controle obtida. O controlador PI tradicional alcança várias vezes o Set Point 

determinado (101,5 bar) apenas com os picos da oscilação. Já o controlador com 

fuzzy apresenta uma mediana sobre o Set Point e tem uma redução leve com o 

tempo. Contudo o atendimento ao ponto crítico foi plenamente realizado pelos dois 

modelos. 
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 Para o melhor entendimento dessa situação seguem a apresentação das 

Figuras 55 e 56, com as respostas temporais das pressões críticas para os dois 

modelos, tradicional e fuzzy, respectivamente: 

 

Figura 55: Gráfico da pressão crítica para o controle PI tradicional. 

 
Fonte: própria 

 

Figura 56: Gráfico da pressão crítica para o controle com lógica fuzzy. 

 
Fonte: própria 

 

 A pressão crítica resultante do controle PI tradicional (Figura 55), gráfico em 

azul marinho, é praticamente uma reta na horizontal em um pouco acima de 97,35 

bar. E, novamente, a resposta do controle fuzzy (Figura 56), linha em vermelho, 
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apresenta uma redução gradativa, iniciando-se próximo a 97,33 bar e ao fim da 

simulação ficando quase em 97,32 bar. Outra maneira de comparar a diferença de 

controle é observar o esforço realizado pelo controlador PI (saída, Cout), com a 

unidade de rpm (rotações por minuto), é possível verificar que o conjunto motor-

bomba trabalha na rotação máxima com o PI tradicional e com o controle fuzzy 

diminui essa intensidade em mais de 20%, mantendo uma tendência de caimento, 

como pode se verificar as linhas em vermelho e azul, respectivamente, na Figura 57. 

 

Figura 57: Comparação entre as saídas dos controladores PI, com a lógica fuzzy e o tradicional. 

 
Fonte: própria 

  

Após as comparações entre o sistema tradicional com ganhos fixos e o 

sintonizado por lógica fuzzy, percebendo que a sintonia do PI existente está muito 

aquém do esperado em termos de eficiência, que ficou evidenciado nos gráficos 

mostrados, apenas como critério de simulação, foram mudados os ganhos 

proporcional e integral no modelo PI tradicional, adotando-se Kp = 5 e Ki = 0,035 e 

refeita a simulação, que obteve os seguintes resultados: Figura 57, potência 

consumida; Figura 58, pressão à jusante; e, Figura 59, pressão crítica. 

 

Figura 58: Potência consumida para o modelo PI ressintonizado. 

 
Fonte: própria 
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Figura 59: Pressão à jusante do conjunto motor-bomba para o modelo com controlador PI ressintonizado. 

 
Fonte: própria. 

 

Figura 60: Pressão de ponto crítico para o modelo com controlador PI ressintonizado. 

 
Fonte: própria. 

 

 Com essas informações (Figuras 57, 58 e 59) pode verificar que a potência 

consumida pelo conjunto motor-bomba foi menor que a com o PI original, contudo 

um pouco acima do que a estratégia que adotou a lógica fuzzy. A pressão à jusante 

ficou aquém, pois não chegou ao Set Point, apresentado valor máximo de 

aproximadamente de 100,8 bar, isto é, perpetuando um erro estacionário, como se 

fosse um controlador proporcional, apenas. Já a pressão crítica foi atendida, 

iniciando próximo a 97,32 bar e alcançando quase 97,34 bar.  
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5 CONCLUSÃO 

 
A diferença entre as energias elétricas consumidas pelo conjunto motor-

bomba nos dois modelos mostra que a proposta de incorporar os sistemas fuzzy 

atende a eficiência energética tão perseguida nos dias atuais. Isso é a evidência de 

cumprimento ao objetivo principal proposto por essa dissertação de mestrado. 

Outra conclusão que pode ser observada é que se faz necessário uma 

sintonia precisa dos controladores PI para obter uma melhor resposta do sistema. A 

situação existente com os ganhos fixos, Kp = 10 e Ki = 0,005, mostra que há uma 

diferença grande para ter uma melhor eficiência do sistema de controle, mesmo 

funcionando com o modelo tradicional de automação. E com o PI ressintonizado com 

Kp = 5 e Ki = 0,035 já alcançou valores mais eficientes.  

A variável nível inserida na realimentação do sistema de automação também 

trás benefícios quanto ao funcionamento mais inteligente e eficiente da distribuição 

de água. Hoje, existe apenas uma chave de nível que protege as bombas, para não 

operarem em vazio, isto é, quando acaba a água do reservatório todo o sistema 

para. Esse controle específico diminuiria a probabilidade de que isso acontecesse, 

ao mesmo tempo em que a pressão fosse trazida a patamares mais baixos, mas 

alongando o período de abastecimento. 

Em relação à economia de recursos, com os ganhos fixos, se exige do 

conjunto motor-bomba mais velocidade do que o necessário, contribuindo para um 

aumento do desgaste dos equipamentos rotativos e também dos estáticos 

(tubulações, suportes, emendas, etc.), assim como do custo de manutenção, com o 

aumento do tempo fora-de-operação, ou seja, mais vezes parados. Isso fica 

evidenciado quando se comparam os gráficos de pressão à jusante e de pressão 

crítica entre os dois modelos (entre as Figuras 53, 54, e entre 55 e 56). Hoje para 

tornar a operação da distribuição de água mais eficiente é feito a setorização, 

objetivando a diminuição de patamares de pressão entre os setores. As companhias 

de saneamento perseguem esses níveis de pressão menores para ter a economia 

de recursos e energia elétrica.  

Quando se trabalha com pressão menor na rede, necessita-se de menor 

velocidade no conversor de frequência, então menor gasto de energia elétrica. Com 

isso, menos energia hidráulica na rede, menos vazamentos, menos cavitações e 

desgastes nos tubos, menos rompimentos de juntas, menos esforços mecânicos nos 
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acopladores, gaxetas, eixos e rolamentos do conjunto motor-bomba, menos 

vibrações e, assim, menos manutenções. 

A quantidade de energia elétrica economizada, 6,669 MW, durante os 3 

meses dessa simulação, pode ser monetizada, através do valor do kWh vigente para 

janeiro de 2016, que pelos dados da concessionária de energia, Copel S. A., na 

Tarifa Convencional – Subgrupo B3, exclusiva para água, esgoto e saneamento, era 

de R$ 0,54862, na época. Totalizando R$ 3.658,75 de economia no valor da conta 

dos 3 meses simulados. Ao final de um ano, a economia alcançaria R$ 14.635,00. 

Esse valor é para apenas um conjunto motor-bomba, que no sistema existente são 

no total de quatro conjuntos, 3 operando e 1 em reserva, então, a economia direta 

poderá alcançar quase R$ 44.000,00, ao ano. 

Porém, são inúmeras as economias que podem ser alcançadas, além dos 

valores monetários: o funcionamento do sistema em patamares menores de pressão 

e de velocidade dos conjuntos motor-bomba, economizaria em vida útil dos 

equipamentos; a agilidade nas respostas quando de alguma emergência, 

adiantando-se à atuação da equipe de operação, economizaria em atrasos de 

serviços; amenizando erros humanos no controle do sistema, economizaria com 

maior qualidade na prestação do serviço público; e, a diminuição das atuações da 

equipe noturna que necessitaria fazer manobras para evitar sobrepressão nas redes, 

sendo substituídas pelas respostas mais lentas e condizentes com a necessidade 

por meio do controlador fuzzy, economizaria em mão-de-obra. 

Esse trabalho mostra que o sistema fuzzy pode auxiliar o profissional de 

automação na otimização do controle de processos. Foi desenvolvido através do 

MatLab®, no entanto, muitos equipamentos já integram tal tecnologia em seus 

softwares, como CLP’s, conversores de frequência e até em sistemas supervisórios, 

através de programação (scripts, Visual Basic, C++, etc.). Tornando a adoção do 

fuzzy em uma estratégia viável para o aumento da eficiência e, assim, menor custo 

de recursos e energia, nos mais variados sistemas de captação e distribuição de 

água. 

O intuito de aplicar um sistema inteligente, precisamente, lógica fuzzy, é 

depender cada vez menos da tomada de decisão humana. O trabalho operacional é 

baseado em procedimentos rígidos e rotineiros e necessita de perfis de pessoas 

detalhistas e com muita dedicação para que a automação funcione de acordo com 
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seu projeto. Em muitas fábricas, essas características pessoais são primordiais por 

uma questão de segurança. No entanto, na área de saneamento isso não é um 

requisito e a rotina de operação e manutenção da automação acabam sendo 

secundárias. E dentro de uma empresa estatal, torna as mudanças por eficiência 

mais demoradas. Subsidiando dados e conhecimentos, por meio de testes e 

simulações, a inovação tecnológica aplicada com respeito aos limites do modelo de 

negócio pode ser um salto que transpasse a morosidade e carregue a empresa para 

um futuro promissor. 
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