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7. CONCLUSÃO 
 

 O trocador de calor utilizado neste trabalho apresentou características que contribuíram de 

forma significativa para a utilização do mesmo como uma ferramenta didática. Dentre estas 

características podemos citar: variação da dinâmica da planta para o uso do controle adaptativo, a 

presença de tempo morto para testes com e sem o controle preditivo e um comportamento linear 

para um valor constante de vazão na parte dos tubos, o que torna sua modelagem relativamente 

fácil, permitindo a implementação de trabalhos práticos que envolvam modelagem em um curso 

de graduação. 

 Nos ensaios com o controle preditivo, foi visto que o uso de um algoritmo preditivo 

melhorava a resposta transitória do sistema controlado. Tal sistema em malha fechada com o 

algoritmo preditivo apresentava um típico comportamento de sistema de primeira ordem e ganho 

unitário para entrada degrau. Sem a utilização do controle preditivo, o sistema em malha fechada 

apresentava-se como um sistema de segunda ordem, onde o sobressinal do mesmo na resposta ao 

degrau excedia o máximo valor admissível. Nos ensaios com e sem o uso do “Preditor de Smith” , 

pode-se ver com clareza e em tempo real os efeitos do algoritmo preditivo, algo que pode ser 

utilizado para fins didáticos. 

 As implementações dos controles PI-D e I-PD foram feitas como alternativas para o 

ensino de sistemas de controle, onde o aluno pode visualizar na tela do software didático a ação 

do controlador em cada caso e fazer uma comparação das três estruturas PID, PI-D e I-PD, além 

de poder realizar trabalhos práticos que envolvam a sintonia do controle das três estruturas   PID, 

PI-D e I-PD. 

 No controle adaptativo “gain scheduling” implementado o aluno não tem acesso a 

mudança dos parâmetros do controlador, portanto o uso do mesmo não permite interação do aluno 

com a planta (com exceção do setpoint e da vazão de água os quais podem ser mudados pelo 

aluno). O controle adaptativo foi criado para implementar um sistema de controle versátil que 

faça o auto ajuste dos parâmetros do PID de modo a ser utilizado geralmente em atividades da 

planta piloto da engenharia de alimentos que necessitem de um sistema de controle para o 

trocador de calor. Este sistema também pode ser utilizado para demonstrações didáticas nas aulas 

práticas da Escola de Engenharia Mauá. O trocador de calor utilizado neste trabalho é uma ótima 

planta que permite trabalhos que agregam muito valor na formação do aluno. Seu uso pode ser 

melhorado e melhor aproveitado de modo a nos dar uma excelente a mais completa planta 

didática, sempre aperfeiçoando o ensino da engenharia. 


