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Resumo: Neste trabalho é apresentado um sistema inteligente de controle de nível baseado em uma 
Rede Neural Artificial (RNA). Este sistema é implementado em Linguagem C e o controle tem a 
robustez e eficácia necessários ao controle de processos tão requeridos nas mais variadas áreas da 
indústria como silos e outros tipos de tanque. Aqui o algoritmo neural possibilitou, com dados de um 
tanque de primeira ordem, controlar um tanque de segunda ordem. Com a linguagem C, o controle 
incorporou outras facilidades para manuseio e interpretação de dados, tudo isso de forma simples e 
simplificada. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O controle de processos industriais é uma 
tarefa importante e de alta complexidade. Este 
se utiliza de algoritmos sofisticados e de altos 
custos financeiro e computacional. Inúmeras 
são as formas de controle aplicados, no 
entanto, quando isto é possível com o uso de 
modelos matemáticos complexos, ineficazes 
ou que exigem alto grau de processamento de 
dados. Atualmente, técnicas de Inteligência 
Artificial estão sendo aplicadas com excelente 
êxito. Entre elas estão as Redes Neurais 
Artificias (ou RNA) e a Lógica Nebulosa (ou 
fuzzy).  
Uma RNA, em especial, possibilita o controle 
de dados por meio de um aprendizado a partir 
de padrões, o que possibilita uma resposta 
com alto grau de excelência mesmo em 
situações adversas, ou seja, em situações nos 
quais os controles convencionais não 
conseguiriam atuar ou atuariam ineficazmente 
[HAYKIN, 1994]. Assim, a RNA tem hoje 
aplicações nas mais diversas áreas do 
conhecimento. 
Como exemplo de utilização de uma RNA tem-
se em [SALOMÃO, 2007] uma aplicação de 
uma rede feed-forward Backpropagation no 
reconhecimento de padrões da forma de 
caminhar em fusão com imagens faciais 
(Biometrias bi-modais). Outra aplicação, cujo 
reconhecimento é necessário para a tomada 
de decisões na locomoção de equipamentos 
aeroespaciais, pode ser observada em 
[SILVA, 2001], que mostra o reconhecimento 
de padrões usado na tomada de decisão no 
deslocamento e posicionamento de 
aeronaves. Em outra situação, na robótica, o 
controle com uma rede neural supervisionada 

permite que se estacione um carro em 
qualquer situação [OSÓRIO, 2001]. 
Em grande parte das aplicações industriais as 
técnicas clássicas de controle são utilizadas. A 
mais simples delas é baseada em um tipo de 
controle “tudo ou nada” (ON/OFF), ou seja, ou 
está funcionado “normalmente” ou está 
desligado. Outra técnica de controle muito 
empregada é efetuada com o Controlador 
Lógico Programável (PLC) operando em modo 
contínuo através do algoritmo proporcional, 
integral e derivativo (PID). Entretanto, este 
controle, apesar dos bons resultados, 
apresenta um alto custo de instalação e 
computacional, bem como, dificuldades de 
ajustes dos parâmetros do controlador. 
Em conseqüência disso, a RNA foi utilizada no 
projeto por apresentar a capacidade de 
tomada de decisões de forma consistente a 
partir de comportamento do erro medido. Ela 
também tem uma boa capacidade de 
generalização e atuação razoável em 
situações para as quais não fora treinada.  
Assim, com um módulo de aquisição de 
dados, PC e uma planta de controle de nível, 
cuja instrumentação é equivalente a industrial, 
possibilitaram fazer tal controle. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O controle neural obtido a partir do PLC com o 
algoritmo PID obteve, já no controle prático, 
respostas excelentes. Com pequenos erros, 
(aproximadamente 0.01%) no que concerne a 
eficiência, o projeto é excelente. Porém, se 
avaliado em todas as opções que o sistema 
oferece, pode-se dizer que o controle é 
esplendido. Além disso, o projeto concilia a 
robustez do controle PID com as facilidades 
de um programa desenvolvido em linguagem 
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C. cuja interface gráfica é de simples 
manuseio e amigável.  
Nesta interface, com o controle, há também 
uma forma animada de apresentar o nível do 
tanque que está sendo controlado, bem como, 
a presença de orientações interativas para o 
operador e ajudas que facilitam e possibilitam, 
de maneira muito simples, utilizar o controle 
sem requerer um alto conhecimento sobre o 
próprio processo. A Figura 1 apresenta a 
interface gráfica desenvolvida e o controle 
convencional com o algoritmo PID da própria 
planta. 
 

 
Figura 1: Controle tradicional PID 

 
A Figura 2 apresenta a interface gráfica 
desenvolvida e a resposta obtida com o 
controle neural aplicado à planta. 
 

 
Figura 2: Controle Inteligente 

 
Há ainda, no ambiente desenvolvido, para 
ampliar a atuação do sistema e por medidas 
de segurança, um controle manual e um 
verificador de erros que analisa o tempo no 
qual o sistema apresenta diferenças 
significativas entre o nível e o set point. Este 
mecanismo é necessário para evitar possíveis 
problemas ocorridos no processo, tais como, 
vazamentos, problemas na atuação do 
sistema da válvula, ou outros que 
impossibilitem ou dificultem o controle. 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
O sistema desenvolvido fez uso de diversas 
ferramentas científicas e tecnológicas e 
possibilitou implementar um programa de 
controle de nível de líquidos de forma eficiente 
e simples. A interface amigável, e as 
ferramentas interativas disponíveis para 
usuários possibilitaram um manuseio simples 
e uma facilidade de manutenção. Há também 
a possibilidade do controle manual e avaliação 
simples da segurança que avisa ao operador 
se o controle não está alcançando o set point 
almejado. 
A RNA possibilitou, através da sua 
generalização, uma atuação eficaz que se 
comportou de forma mais eficiente que o PID. 
Alem disso, vale ressaltar que o controle foi 
treinado para um único tanque de primeira 
ordem, porém, mesmo utilizando-se de dois 
tanques interligados (sistema de 2ª ordem), 
nos testes de validação, foi possível manter o 
mesmo controle e eficiência. 
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