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RESUMO 
 
 

Diversos processos industriais utilizam esteiras transportadoras como parte integrante do 
maquinário. O controle da velocidade linear das esteiras é fator crítico em diversos processos, 
pois um controle ineficiente pode levar à destruição de produtos acabados e à perda de matéria 
prima. Atualmente, mais de metade dos controladores industriais em uso são controladores PID 
(proporcional – integral – derivativo) ou controladores PID modificados. Pelo fato de a maioria 
dos controladores PID serem ajustados empiricamente, diferentes métodos de sintonia dos 
parâmetros do controlador PID serão testados neste projeto. Além de usar essas regras de 
sintonia delicada e fina de controladores PID feitas empiricamente, também, serão utilizados 
métodos de ajuste automático que têm sido implementados em controladores PID. A utilidade 
dos controladores PID reside na sua aplicabilidade na maioria dos sistemas de controle 
presentes na indústria, em particular, quando o modelo matemático da planta não é conhecido 
e, por conseguinte, métodos analíticos de concepção de controladores não podem ser usados. 
O presente trabalho visa demonstrar o funcionamento de uma esteira automática controlada 
por um controlador não linear – on/off, controle PID empírico e controle PID utilizando métodos 
de ajuste de malha comuns no mercado. Através de uma placa de aquisição de dados será 
empregado o controle PID no sistema e a lógica deste controlador será implementada por 
software de forma a aquisitar a variável de entrada; executar o algoritmo de controle PID; gerar 
o esforço de controle e permitir a monitoração dos dados por meio de uma interface gráfica 
amigável. A esteira projetada tem a finalidade de mover objetos com controle de tempo e 
velocidade, sendo esses parâmetros determinados por software. Como principais componentes 
de controle do sistema teremos a placa de aquisição de dados “National Instruments SC-2345” 
e seu software compatível, o LabView 7.1. O LabVIEW, software base da plataforma de projeto 
da National Instruments, é ideal para o desenvolvimento de qualquer sistema de medição ou 
controle. Integrando todas as ferramentas de que os engenheiros e cientistas precisam para 
desenvolver uma ampla gama de aplicações em um tempo significativamente menor, o 
LabVIEW é um ambiente de desenvolvimento voltado à resolução de problemas, produtividade 
acelerada e inovação contínua de controle. Espera-se, com a placa de aquisição, coletar os 
dados dos outros componentes físicos do sistema. Através de sinais de baixa tensão ou 
corrente elétrica será realizado o controle dos outros componentes como o sensor de posição 
de objetos e do motor da esteira, além dos componentes de subcontrole: o arduino UNO e a 
ponte H. O protótipo será construído em uma base de madeira com uma esteira linear feita com 
borracha e um suporte para a fixação do sensor de posição de objetos. Espera-se que quando 
o sensor verifique a existência de objetos na esteira, este irá determinar o inicio do processo de 
controle de velocidade e aproximação. 


