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 1 Ementa
Introdução  aos  sistemas  realimentados.  Sistemas  contínuos  em malha  fechada.   Diagramas  de 
blocos de um sistema de controle. Análise estática de sistemas de controle: precisão, sensibilidade, 
critérios de desempenho, rejeição de perturbações, rastreamento dinâmico e robustez. Análise de 
erro em regime permanente. Propriedades dinâmicas: estabilidade e alocação de polos. Lugar das 
raízes.  Ferramentas  de  sistemas  contínuos:  Bode  e  Nyquist.  Projeto  de  sistemas  de  controle 
contínuo usando o lugar das raízes e métodos frequenciais. Estruturas particulares de compensação 
(PID e avanço-atraso). Controle de sistemas de tempo morto. Controle por pré-alimentação (feed-
forward). Utilização de ferramentas de análise e projeto de controle assistido por computador. 

 2 Justificativa do Componente Curricular
A formação e atividade profissional de um Engenheiro de Controle e Automação requer o 
conhecimento aprimorado de técnicas para projeto de controladores contínuos e discretos. Neste 
contexto, esta disciplina se enquadra como uma das principais do curso de bacharelado, onde é 
oportunizado o aprendizado teórico e aplicação prática de alguns destes métodos de projeto.

 3 Objetivos

 3.1 Objetivo Geral

Possibilitar o aprendizado de diferentes metodologias de projeto de controladores contínuos e 
discretos.

 3.2 Objetivos Específicos

• Familiarizar o estudante com dinâmicas de sistemas contínuos e discretos em malha 
fechada;

• Analisar respostas transitórias e permanente de sistemas em malha fechada, levando em 
consideração critérios de desempenho;

• Apresentar o projeto de controladores pelo método do lugar das raízes;
• Apresentar o projeto de controladores pelos métodos frequenciais;
• Apresentar estruturas particulares de controle, como PID e avanço-atraso, pré-alimentação; 

cascata e preditores.
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 4 Conteúdo Programático:
UNIDADE ENCONTROS

Introdução  à  disciplina:  Sistemas  contínuos,  discretos,  e 
amostrados. Descrição do problema de controle. Objetivos de 
controle. 

1 encontro

Sistemas  contínuos  em malha  fechada (1ª  ordem,  2ª  ordem, 
diagramas de bloco em malha fechada, diagramas polo e zero – 
DPZ, sistemas com atraso, estabilidade: Routh-Hurwitz)

3 encontros

Lab.  1 –  Influência de polos  e  zeros  na  resposta  no tempo 
contínuo

1 encontro

Sistemas discretos em malha fechada 2 encontros
Lab.  2 –  Influência de polos  e  zeros  na  resposta  no  tempo 
discreto

1 encontro

Análise  estática  de  sistemas  de  controle:  precisão, 
sensibilidade,  critérios  de  desempenho,  rejeição  de 
perturbações, rastreamento dinâmico e robustez 

2 encontro

Lab. 3 – Sistemas com atraso 1 encontro
Método do Lugar das Raízes (Avanço e Atraso de Fase) 2 encontro
Lab. 4 – Análise pelo lugar das raízes 1 encontro
Projeto por Lugar das Raízes 3 encontros
Lab. 5 – Projeto pelo lugar das raízes 1 encontro
Funcionamento  em  Regime  Permanente:  Feed-Back,  Feed-
Forward,  Cascata,  Seguimento  de  Referência,  Rejeição  de 
Perturbações,  Caso  Discreto,  Escolha  do  Período  de 
Amostragem.

2 encontros

Lab. 6 – Rejeição de perturbações 1 encontro
1ª Prova 1 encontro
Estudo de sistemas no Domínio da Frequência, Diagramas de 
Nyquist*

2 encontros

Lab. 7 – Projeto no domínio da frequência 1 encontro
Estabilidade e Projeto no Domínio da Frequência (Avanço e 
Atraso de Fase)

2 encontros

Lab. 8 – Projeto no domínio da frequência – robustez 1 encontro
Projeto de Controladores PID 2 encontros
Lab. 9 – Projeto de controladores PID 1 encontro
Compensação de sistemas com tempo morto, preditor de Smith 
e modificações

2 encontro

Trabalho – Análise  e  projeto de controladores  PID em uma 
planta real.

2 encontros

2ª Prova 1 encontro
Total: 90h 36 encontros
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 5 Procedimentos Metodológicos
A disciplina será conduzida sob o enfoque da construção do conhecimento, do processo de ensino-
aprendizagem, orientando o desenvolvimento do saber acadêmico a partir de seus próprios valores e 
noções da realidade. Para tanto, durante a condução da disciplina, se lançará mão de algumas 
ferramentas metodológicas capazes de atender a estes pressupostos, tais como: exposição dialogada 
de conteúdos, montagem e simulação  de  diagramas  de  controle  em softwares  de  simulação  e 
exercícios para fixação do conteúdo. Esta disciplina visa a modelagem e projeto de controle para 
uma  planta  de  nível  existente  no  laboratório. Pretende-se obter com as atividades práticas o 
relacionamento entre teoria e prática.

 6 Procedimentos de Avaliação
No decorrer do semestre letivo serão realizadas 2 avaliações teóricas e 10 relatórios de atividades 
práticas. A nota de laboratório compreende a média dos relatórios das atividades práticas.
LAB = (Lab 1 + … + Lab 10)/10
A média final compreende a média aritmética das duas provas e a nota de laboratório:
MF = (P1 + P2 + LAB)/3
Os critérios para aprovação obedecem ao plano pedagógico do curso.
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Professor: Rafael Garlet de Oliveira                              Coordenador do Curso: Antônio Ribas

Luzerna, 14 de Agosto de 2015.
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