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Resumo: Este artigo trata da construção e do estudo do controle de um dispositivo para a levitação 
de um objeto ferromagnético por atração. O objeto deve permanecer flutuando próximo a um 
eletroímã que exerce atração sobre ele. Por se tratar de um equilíbrio instável, faz-se necessário um 
sistema de controle do campo magnético em malha fechada. Além da implementação do controle 
tradicional analógico procurou-se implementar o controle difuso, a fim de se estudar a aplicabilidade 
da lógica difusa a problemas de controle de posição em sistemas instáveis e que necessitam de 
rápida resposta dinâmica.  
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INTRODUÇÃO 
 
 Os sistemas de levitação magnética 
possuem uma variedade de aplicações, entre 
elas estão, por exemplo, os Sistemas de 
Transporte de Alta Velocidade - Trens de 
Levitação e as aplicações no desenvolvimento 
de coração artificial (nas chamadas bombas 
axiais de segunda geração, onde uma turbina 
flutua em um campo magnético 
[LOISANE,1998]). 
 Dentro deste universo de aplicações, 
apresenta-se a proposta de construção de um 
levitador eletromagnético. Neste dispositivo, a 
força peso do objeto ferromagnético a ser 
levitado é compensada por uma força 
magnética de atração em sentido contrário, 
gerada em um eletroímã por meio da 
circulação de uma corrente DC, mantendo-se 
assim o objeto em suspensão. Este equilíbrio 
é altamente instável e faz-se necessário um 
controle em malha fechada para que o objeto 
permaneça levitando.  
 
Um enorme número de experimentos sobre 
Levitação Eletromagnética pode ser 
encontrado com relativa facilidade. Mas, este 
universo reduz-se drasticamente ao analisar 
projetos que utilizam técnicas de controle 
digitais. Este número reduz-se ainda mais 
para as técnicas de controle chamadas “não 
clássicas” como é o caso da Lógica Difusa. 
Para o projeto proposto optou-se por estudar a 
implementação da Lógica Difusa num 
microcontrolador PIC16F877A da Microchip®, 
por permitir um circuito de menor porte e 
proporcionar uma solução com custos 
reduzidos.  

A Lógica Difusa (Fuzzy Logic) enquadra-se 
dentro das chamadas técnicas de inteligência 
artificial e permite a abordagem de problemas 
complexos por meio da incorporação do 
conhecimento objetivo e do conhecimento 
subjetivo, usando um tratamento matemático 
unificado.   
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi construído um protótipo de levitador 
magnético. A figura 1 apresenta. 
 

 
Figura 1 – Protótipo de levitador magnético. 
 
Um controlador PID analógico foi utilizado 
para obter parâmetros do levitador em 
experimentos práticos. A Figura 2 apresenta o 
diagrama esquemático do sistema levitador 
magnético. 
 
Foi desenvolvida uma interface gráfica 
amigável com o usuário onde é possível o 
monitoramento das variáveis envolvidas no 
processo como: temperatura da bobina, 
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posição e velocidade da esfera, erro na 
posição, entre outras. 
 

 
Figura 2 – Sistema levitador magnético. 
 
Com os parâmetros do levitador, tentou-se 
implementar um controlador digital. O 
resultado não foi satisfatório. As principais 
causas estão ligadas à velocidade de 
processamento e capacidade de memória do 
microcontrolador utilizado. 
 
Como era de se esperar, o controlador fuzzy 
digital também não apresentou o resultado 
desejado.   
 
Apresentam-se, então, propostas para 
continuidade do trabalho. Faz-se necessário 
um controlador digital de rápida resposta e, 
como sugestão, está a utilização de um 
componente da família dsPIC da Microchip®. 
O dsPIC é um Processador Digital de Sinais 
que trabalha com altas freqüências de clock,  
permitindo um processamento mais rápido do 
sinal. 
Para o estudo do sistema de levitação 
magnética e realização do controle foram 
feitas algumas considerações, entre elas: a 
histerese do núcleo do eletroímã é 
desconsiderável, não existe saturação 
magnética no núcleo, o movimento da esfera 
ocorre somente na vertical, ou seja, um 
controlador com um grau de liberdade. Além 
disso, considerou-se que a resistência no fio 
não é alterada em função do aquecimento 
provocado pelo efeito Joule.   
 

CONCLUSÃO 
 
O protótipo de levitação eletromagnética 
construído é um excelente instrumento prático 
para ser utilizado de forma pedagógica em 
aulas de laboratório. 
 

A interface gráfica construída para coleta de 
dados do levitador se apresenta como uma 
ferramenta valiosa na elaboração de novas 
soluções de controle do levitador. 
 
A velocidade de resposta do sistema de 
controle é crítica e o principal fator limitante na 
obtenção de resultados satisfatórios. 
 
Agradecimentos 
 
Agradeço ao meu orientador Márcio Almeida 
Có e a todos os demais professores que não 
pouparam esforços para me auxiliar no 
desenvolvimento desse projeto. 
 

REFERÊNCIAS 
 
LOISANE, D. Coração artificial: um sonho 
quase real. Scientific American , São Paulo, 
n.7, p. 92-98 Edição especial,1998 
 
KULITZ, H. R. Modelagem e Controle Fuzzy 
de Robôs e Veículos Multi-Articulados. 
2004. Tese (Doutorado em Engenharia 
Elétrica) Universidade Federal do Espírito 
Santo. 


