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O controle de processos é muito comum no cotidiano dos engenheiros. Vários equipamentos 

necessitam de algum tipo de domínio, seja ele manual ou automatizado. Nos dias de hoje é muito 

comum encontrar dispositivos tecnológicos em todos os tipos de processos, como sensores de nível, 

vazão, pressão e outros, tais dispositivos são conectados em controladores, que analisam os 

resultados e tomam ações para efetuar o processo de forma rápida e eficaz. Na Indústria, muitas 

vezes, é necessário um controle preciso de nível, há misturas de componentes, que requerem 

porções exatas, para o melhor resultado das reações. Um dos controladores mais aplicado é o 

controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo), por sua simplicidade de operação e 

implementação e pela sua boa performance em uma ampla faixa de operação. Para efetuar essa 

função um dispositivo eficaz e acessível é o Arduino, que é uma plataforma de prototipagem 

eletrônica de hardware livre, onde é possível implantar o sistema PID em sua programação, e fazer 

com que os sensores e atuadores trabalhem em sintonia, para que o processo tenha o resultado 

desejado. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um protótipo para estudo de 

sistemas de controle PID a partir da plataforma Arduino. Para tal, foram definidos os materiais 

necessários e desenvolvido um sketch do protótipo. Na Figura 1, é apresentado o projeto do 

experimento de controle de nível. 

 
    Fig. 1 Esquema completo do projeto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3tipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware_livre
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Considerando a necessidade do controle de nível dentro do tanque foi elabora um sistema com um 

reservatório de água para alimentar o tanque principal, o qual se deseja controlar o nível, a vazão 

de saída desse último tanque é regulada por uma válvula de vazão manual, onde a água escoa pela 

força da gravidade, essa vazão é lida pelo sensor que está acoplado a essa válvula. O Arduino 

recebe as informações e aciona um dispositivo eletrônico, que liga a bomba de água e completa o 

tanque superior conforme sua vazão de saída. O nível desejado do tanque superior é definido via 

software. Toda a água é recirculada em um sistema fechado para evitar desperdício durante as 

simulações. A partir do desenho foi montado o protótipo que servirá para os eventos de simulação 

do sistema de controle. Espera-se que o protótipo entregue resultados fidedignos de leitura de 

vazão, bem como no controle do nível do tanque. 


