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Implementação de diferentes leis de controle por meio de Arduino para 

um sistema de hélices paralelas 

 
 
 

 
Resumo 

 
 
 
Este trabalho de conclusão de curso apresenta o uso da plataforma Arduino para a implementação de 

um sistema de hélices paralelas composto por uma dinâmica não linear com três graus de liberdade 

desenvolvido em instalações da USP. Para tanto, começamos com um breve percurso histórico sobre 

os sistemas de controle, de modo a entender o contexto macro no qual se insere a nossa pesquisa, e 

avançamos com uma investigação acerca da aplicabilidade da plataforma Arduino e dos métodos 

desenvolvidos especificamente para o controle da planta experimental mediante uma placa Mega 

2560. Com isso, pretendemos, ao final do trabalho, ter apresentado não só o avanço dos sistemas de 

controle ao longo da história, mas, sobretudo, destacar a importância do Arduino como ferramenta 

para simulação de diferentes modelos. Ademais, a pesquisa desenvolvida tem como finalidade 

subsidiar os alunos em futuros estudos acerca dos sistemas de controle moderno, por apresentar uma 

visão mais ampla sobre a temática.    

 

Palavras-chave: Arduino. Sistema de hélices paralelas. Controle Moderno. Placa Mega  



 

 

Capítulo 1 

Introdução 

 

Quando se fala em sistemas de controle, comumente se é remetido aos sistemas sofisticados e 

complexos de nossos tempos. No entanto, para melhor compreendermos o que significa um sistema 

de controle, faz-se necessário, antes de tudo, definirmos os termos. Para Ogata (2000), “um sistema é 

uma combinação de componentes que atuam em conjunto e realizam um certo objetivo” e, por isso 

mesmo, pode referir-se a “fenômenos abstratos, dinâmicos, como os encontrados em Economia”, 

podendo igualmente “designar sistemas físicos, biológicos, econômicos e outros”. Já o controle, por 

definição, seria o dispositivo ou mecanismo que controla movimentos de máquinas, aparelhos ou 

instrumentos1. Mas o sistema de controle exige, segundo Ogata (2000), uma dupla variável: uma que 

é controlada e outra que é manipulada. Neste sentido, “controlar significa medir o valor da variável 

controlada e aplicar o valor conveniente da variável manipulada ao sistema de modo a corrigir ou 

limitar o desvio entre o valor medido e o valor desejado da variável controlada” (OGATA, 2000, p. 

2). Em outros termos, a variável manipulada é condicionada pelo controlador para interferir na variável 

controlada, que, por sua vez, deve ser entendida como a grandeza de saída do sistema. Portanto, um 

sistema de controle tem uma função determinada pelas variáveis que operam juntamente com outros 

itens com uma finalidade pré-definida. 

Aqui já estamos no registro dos sistemas de controle modernos e para entendermos o longo 

percurso que levamos até a construção dessas noções mais complexas, faremos um breve histórico, de 

modo que possamos situar o nosso objeto de pesquisa no quadro evolutivo desses saberes tão presentes 

em nossos dias.  

 

 

 

 
1 Segundo o Dicionário brasileiro da língua portuguesa MICHAELIS; (2021). 
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1.1 Da antiguidade à teoria de controle clássica: 

 

Segundo Nise (2013), por volta de 300 a.C. os gregos já utilizavam sistemas com realimentação 

para fazer com que um relógio funcionasse a partir de um gotejamento constante de água; tinha-se, 

assim, algo equivalente ao controle de água das nossas descargas sanitárias. E no século XVII, tem-se 

novos mecanismos de sistemas de controle com a invenção da válvula de segurança, por Denis Papin, 

que regulava a pressão do vapor. Algo parecido é inventado no mesmo século, na Holanda, por 

Cornelis Drebbel, ao propor um sistema mecânico de controle de temperatura próprio para incubação 

de ovos (NISE, 2013).  

A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, os estudos sobre sistemas de controle 

tomaram uma dimensão mais ampla. Tem-se, por exemplo, Edmund Lee que, em 1745, criou um 

moinho de vento com controle de velocidade que se dava por meio de pás articuladas. Mas o destaque 

principal é para os estudos de James Watt que, segundo (OGATA, 2000, p. 15), “foi o primeiro 

trabalho significativo em controle automático”, ao propor um controlador centrífugo para uma 

máquina a vapor Figura 1-1.  

 

Figura 1: Sistema de controle de uma máquina a vapor 

Fonte: SAA 0168 Sistemas de Controle de Aeronaves I 
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Como se pode perceber na figura acima, a invenção de Watt fazia com que duas esferas 

giratórias se elevassem, aumentando, assim, a velocidade de rotação, à medida que a válvula de 

vapor regula a velocidade, ao se fechar ou abrir com o movimento respectivo de ascendência ou 

descendência das esferas. 

As teorias em torno do tema foram se desenvolvendo até chegarmos na segunda metade do 

século XIX, com uma série de estudos liderados por James Clerk Maxwell, que, em seu artigo On 

Governors (1868), se baseou em coeficientes da equação diferencial para compreender 

sistematicamente as teorias e experimentos desenvolvidos por Watt na construção do controlador 

centrífugo. A grande inflexão operada por Maxwell foi introduzir as teorias matemáticas nos 

estudos de controle, o que possibilitou a elaboração do critério de estabilidade para sistemas de 

terceira ordem.  

Maxwell foi seguido por Edward John Routf que, se aproveitando dos avanços feitos por 

seus predecessores, apresentou estudos significativos sobre o critério de estabilidade para sistemas 

de quinta ordem. Assim, uma década depois do importante estudo de Maxwell, em 1877, Routh 

ganhou o prêmio Adams - concedido anualmente pela Faculdade de Matemática da Universidade 

de Cambridge -  com o trabalho cujo tema era um tratado sobre a Estabilidade de um Determinado 

Estado de Movimento. 

No final do século XIX temos mais uma importante contribuição na área de sistemas de 

controle, trata-se dos estudos de doutorado desenvolvidos por Aleksandr Mikhailovich Lyapunov 

que resulta na tese intitulada O Problema Geral da Estabilidade do Movimento, de 1892, na qual 

o autor expande o critério de estabilidade formulado por Routh para os sistemas não lineares, aquilo 

que ficou conhecido por Teorema de Lyapunov.     

Esses estudos em torno do critério de estabilidade serviram de apoio para a resolução de 

problemas gerais de estabilização de navios e para grandes avanços no início do século XX. 

Nicholas Minorsky, por exemplo, desenvolveu teorias que possibilitaram a criação de 

controladores Proporcional, Integral e Derivado (que ficou conhecido como PID) para a condução 

automática de navios e, em 1922, a Sperry Gyroscope Company criou sistemas automáticos de 

direção de navios, que permitiam a realização de manobras automáticas, sendo amplamente 

utilizados a partir de então (BENNETT, 1993).  Inclusive, não demorou muito para que esses 

sistemas automáticos fossem adaptados para aviação, que passou a adotar sistemas de controle com  
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o uso de piloto automático. A mesma empresa que criou os sistemas automáticos para os navios, 

Sperry Gyroscope Company, desenvolveu sistemas para os aviões: “Eastern Airlines had fitted the 

previous version of the Sperry autopilot to their Curtiss Condors in 1932, and in 1934 United 

Airlines fitted the A2-autopilot to their Boeing 247 aircraft” (BENNETT, 1993, p. 19). Tratava-se 

de um sistema misto pneumático e hidráulico. 

No início da década de 1930, H. W. Bode e H. Nyquist, ambos vinculados à Bell Telephone 

Laboratories, propuseram uma análise dos amplificadores realimentados. Nyquist “desenvolveu 

um procedimento relativamente simples para determinar a estabilidade de sistemas a malha fechada 

com base na resposta estacionária de sistemas a malha aberta a excitações senoidais” (OGATA, 

2000, p. 1) e Hendrik Bode “relacionou seu trabalho ao de Nyquist” (BENNETT, 1993, p. 86), 

desenvolvendo aquilo que ficou conhecido como diagrama de Bode que contribuiu para as análises 

das funções de resposta em frequência. 

As teses de Bode e Nyquist serviram de base para os estudos de Walter R. Evans que se 

consolidaram, entre o final da década de 1940 e início de 1950, como aquilo que se passou a chamar 

de “lugar das raízes”, por meio do qual foi possível projetar sistemas de controle a malha fechada 

com bons desempenhos. Para Ogata (2000) os métodos de resposta de frequência - desenvolvidos 

por Nyquist e Bode - combinados com o método do lugar das raízes - de Evans - formam uma fase 

da história dos sistemas de controle, denominada teoria clássica. O que define a teoria clássica dos 

sistemas de controle é, portanto, o foco no domínio da frequência, com desenvolvimento de 

sistemas estáveis, mas que ainda apresentam desempenhos arbitrários (OGATA, 2000). 

 

1.2  Teoria de controle moderno: 

 

A grande guinada da teoria de sistemas de controle é situada na segunda metade do século 

XX, mais precisamente a partir de 1960, data que se inicia um período denominado de teoria de 

controle moderno. 

O que marca a teoria do controle moderno é o advento da computação. Com o computador, 

os processos que antes eram arbitrários e menos precisos passam a ser controláveis e executados a  
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partir de uma intencionalidade. Segundo (OGATA, 2000, p. 1): “[...] a ênfase nos problemas de 

projeto de controle tem sido deslocada do projeto de um dos muitos sistemas possíveis de operar 

para o projeto  de um sistema que seja ótimo de acordo com um determinado critério”. Isso quer 

dizer que os novos sistemas de controle passam a ser pensados a partir de um critério de 

otimalidade, para a obtenção de uma solução ótima. 

Os computadores exercem a função de controlador digital, permitindo regularidade do 

tempo, exatidão dos processos e controle adaptativo: “quaisquer ajustes dos parâmetros do 

compensador necessários para fornecer uma resposta desejada podem ser realizados através de 

alterações no programa ao invés de mudanças no equipamento” (NISE, 2013, p. 38). A partir de 

então, os sistemas que eram simples, com uma única entrada e uma única saída, se tornaram 

complexos, com múltiplas entradas e múltiplas saídas que podiam ser analisadas com o auxílio dos 

computadores digitais. Sem contar que os computadores permitiam a análise de variados sistemas 

ao mesmo tempo, por meio de uma abordagem denominada de espaço de estados: “a abordagem 

do espaço de estados (também conhecida como abordagem moderna ou no domínio do tempo) é 

um método unificado para modelar, analisar e projetar uma vasta variedade de sistemas” (NISE, 

2013, p. 185). 

Em outros termos, a teoria moderna de sistemas de controle leva em consideração o 

conceito de estado, como bem destaca Breganon: 

 

Em razão da necessidade de atender às crescentes e rigorosas exigências 

de desempenho dos sistemas de controle, ao aumento de complexidade dos 

sistemas e ao acesso fácil e em larga escala aos computadores, a teoria de 

controle moderno, que é uma nova abordagem para a análise e o projeto de 

sistemas de controle complexos, têm como base o conceito de estado 

(BREGANON, 2009, p. 1) 

 

Até 1980, os sistemas de controle se tornaram muito mais complexos, porém, ao mesmo 

tempo, mais observáveis e controlados, capazes de fornecer respostas mais precisas, de acordo com 

os critérios de intencionalidade. 
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1.3 Teoria de controle robusto 

 

Por definição, para a obtenção de um sistema de controle é necessário um modelo 

matemático prévio; este pode ser não linear e/ou complexo. Porém, os modelos complexos não são 

viáveis, pois exigem uma dinâmica de sistema que resulta num controlador complexo.  

Assim, a partir de 1980, a teoria de controle moderno passou a investigar modos de obter 

modelos matemáticos mais simples, que dêem conta de todas as características intrínsecas do 

sistema físico, deixando o modelo mais completo, ao mesmo tempo que poderia lidar com os 

sistemas incertos, como sugere Fontenelle: 

 

A técnica de Controle Robusto H∞ foi desenvolvida para sistemas incertos 

e o seu principal objetivo é prover uma solução que seja mais robusta em 

relação às obtidas com métodos LQG/filtro de Kalman ou outras técnicas 

de controle clássico (FONTENELLE, 2011, p. 11) 

 

1.4 Motivação 

 

A motivação principal deste trabalho é apresentar o desenvolvimento das ferramentas de 

modelagem de um sistema de hélices paralelas a partir de simulações - com destaque para a 

plataforma de Arduíno - e diferentes técnicas de controle.  

Ademais, por apresentar uma inter-relação com áreas variadas e lidar com múltiplas 

ferramentas de sistema de controle, este trabalho pode servir de apoio didático para facilitar o 

acesso no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos básicos da área de sistema de controle 

moderno.  

 

1.5 Objetivos 

 

A ideia inicial deste trabalho era de reativar um simulador de controle de arfagem e guinada 

de um sistema didático com três graus de liberdade de movimento, composto por duas hélices 

paralelas, 
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paralelas, de modo a testar diferentes técnicas de controle. Em outros termos, queremos indicar 

previamente que não iríamos desenvolver um simulador, apenas estudar minuciosamente a sua 

composição e elaborar testes variados a partir de um sistema de controle pronto, que se encontra 

nas instalações (laboratório) da Escola de Engenharia de São Carlos - abordaremos mais 

detalhadamente essa questão no capítulo 3 deste trabalho, cujo título é “Materiais e Métodos”. 

No entanto, as restrições de acesso aos laboratórios e aos locais específicos do Campus da 

Universidade de São Paulo, em São Carlos, devido à pandemia de covid-19, impossibilitaram o 

pleno desenvolvimento dos objetivos iniciais desta pesquisa. Sendo assim, para darmos 

continuidade com o projeto inicial estabelecido entre as três partes envolvidas (orientador, co-

orientador e orientando), realizamos ajustes no projeto de pesquisa, estabelecendo objetivos 

exequíveis dadas as condições reais apresentadas pelo contexto em que nos encontramos.  

Portanto, definimos como objetivo geral deste trabalho a apresentação detalhada do 

processo de desenvolvimento de um simulador já desenvolvido. 

No que se referem aos objetivos específicos, pretendemos apresentar os seguintes pontos: 

● A implementação de um sistema de controle de arfagem e guinada, utilizando a 

teoria de espaços de estados; 

● Analisar as principais vantagens e desvantagens da metodologia empregada para 

obtenção do modelo matemática e das respostas do sistema; 

● O desenvolvimento de simulações em um sistema de hélices paralelas, utilizando a 

plataforma Arduino; 

● Analisar e apresentar a eficiência do controlador. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica  

 

As nossas referências bibliográficas se dividem em três eixos: 

1. Primeiro eixo - refere-se aos sistemas de controle moderno; 

2. Segundo eixo - refere-se aos trabalhos relacionados ao tema de hélices paralela; 

3. Terceiro eixo - refere-se ao uso da plataforma Arduino.  

 Sobre o primeiro eixo, destacamos as referências clássicas que tratam dos sistemas de 

controle moderno, como: Ogata (2000); Richard C. Dorf e Robert H. Bishop (2001). A partir das 

contribuições desses autores pode-se melhor compreender os fundamentos principais dos sistemas 

de controle moderno, bem como os detalhes mais aprofundados e a importância dessa área para os 

mais diversos setores da indústria no geral, e em especial para a área da engenharia aviônica. Ainda 

nessa esteira dos autores que tratam dos sistemas de controle, incluímos Norman Nise (2013) que 

nos ajudou a compreender o itinerário histórico da área de sistemas de controle moderno e Bennett 

(1993) que nos possibilita uma compreensão ampla sobre a engenharia de controle da primeira 

metade do século XX.  

No que se refere ao segundo eixo, os estudos relacionados ao sistema de hélices paralelas, 

que tratam mais diretamente de nosso objeto de estudo, pudemos perceber que há poucos trabalhos 

disponíveis sobre essa questão. Por isso elegemos um trabalho que se tornou base de nossa pesquisa 

e do qual extraímos boa parte das informações que auxiliaram em nossos estudos. Trata-se da 

dissertação de mestrado desenvolvida na EESC-USP por Breganon (2009), cujo título é Controle 

de arfagem e guinada de um sistema de hélices paralelas, a qual será abordada de modo mais 

detalhado ulteriormente. Aqui, vale destacar como os estudos de Breganon subsidiaram, pela 

riqueza de detalhes, trabalhos posteriores como os desenvolvidos por Bruno Shimada (2015). 

Além disso, Breganon (2009), nos possibilita compreender detalhadamente a estrutura real 

da planta que seria objeto de testes durante os nossos estudos. Isso é de fundamental importância 

para nós, haja vista que as limitações de acesso à própria planta experimental - dadas as 

circunstâncias do contexto  atual - dificultaram  as descrições  e mesmo  a compreensão  do objeto  

em si.   
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Assim,  nos valemos inteiramente das informações relativas ao sistema de hélices paralelas 

obtidas a partir de Breganon (2009).  

 

Ademais, com Breganon (2009) temos uma clara explanação sobre o uso do software 

ADAMS® na geração do modelo matemático, consequentemente da planta, e do uso da plataforma 

SIMULINK para o desenvolvimento das simulações. Tanto Breganon (2009) quanto Shimada 

(2015) lançam mão dessas duas ferramentas em seus trabalhos e isso é justamente aqui que nos 

distanciamos deles porque a nossa pesquisa, embora se aproprie de boa parte dos estudos de 

Breganon (2009), recorre à plataforma Arduino tanto para gerar a linguagem programacional 

quanto para as simulações.  

Aqui adentramos no terceiro eixo de referências, que trata da plataforma Arduino. O 

Arduino, tem sido uma ferramenta utilizada cada vez mais no meio acadêmico, para pequenas 

simulações e testes, e também popularizada no meio não acadêmico, por suas facilidades. Por isso, 

é comum encontrar comunidades virtuais que tratam do Arduino e auxiliam em sua instalação e no 

desenvolvimento de projetos práticos a partir dele, mas também já temos trabalhos teóricos e 

importantes, que são referências sobre o tema.  

Dentre essas obras teóricas sobre a plataforma Arduino, destacamos Oliveira e Zanetti 

(2015) e Simon Monk (2014) que nos ajudam a não só entender a plataforma teoricamente, mas 

sobretudo a instalá-la e desenvolve-la com passo-a-passo de boa parte dos processos. Além disso, 

podemos encontrar obras como a de Michael McRoberts (2011) que nos dá uma visão precisa sobre 

a maioria dos componentes físicos das placas e nos ajuda a compreender as suas funcionalidades 

com muita precisão. 

Todas essas obras nos ajudaram a entender a melhor visualizar o trabalho que seria 

desenvolvido e aquelas que tratam diretamente do Arduino nos permitiram compreender a 

importância deste como uma ferramenta de fácil acesso mesmo para pessoas leigas na área, e 

possibilitaram um contato direto com a plataforma, a partir dos processos de instalação e de 

exploração da interface de desenvolvimento, como apresentaremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 3 

Materiais e métodos 

 

Antes de mais nada, vale salientar que o protótipo do sistema de hélices paralelas, 

disponível para utilização de nosso estudo, foi igualmente utilizado por Ricardo Breganon, durante 

uma pesquisa de mestrado concluída em 2009, cujo título é Controle de arfagem e guinada de um 

sistema de hélices paralelas, sobe a orientação do professor Titular Eduardo Morgado Belo, junto 

ao Programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP). Nossos 

estudos se valerão desse mesmo protótipo. 

Como já indicamos nos objetivos gerais desse trabalho, pretendíamos elaborar testes a partir 

desse protótipo desenvolvido na EESC, mas essas pretensões iniciais sofreram alterações ao longo 

da pesquisa, pelas razões apresentadas anteriormente. Assim, restringir-nos-emos a apresentar, 

detalhar e tecer algumas considerações, quando necessárias, sobre os materiais e métodos que 

seriam utilizados.  

 

3.1 - Planta experimental do sistema de hélices paralelas: 

 

Segundo Breganon (2009), o modelo experimental da planta que seria utilizado tem: 

⚫ Duas hélices paralelas; 

⚫ Dois graus de liberdade controlados: 

◼ Movimento de arfagem; 

◼ Movimento de guinada; 

⚫ Terceiro grau de liberdade não controlado em rolagem, permitindo a guinada do sistema. 

Vejamos como isso aparece na figura abaixo: 
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Figura 2: Planta (modelo experimental) 

Fonte: Departamento de Engenharia Aeronáutica SAA 

 

Como se pode ver na figura 2, a planta consiste em duas hélices rotativas e paralelas com 

três graus de liberdade, mas apenas dois graus controláveis. Assim, a planta possui quatro peças 

principais, sendo elas:  

(a) A base;  

(b) A haste vertical (braço principal);  

(c) O braço de sustentação;   

(d) Por último, o corpo. 

A base encontra-se conectada a um braço principal, que é a haste vertical, através de uma 

junta de rotação. Esta haste vertical, por sua vez, é montada sobre a extremidade de um braço de 

sustentação; e este braço de sustentação está livre para girar, permitindo assim realizar o 

movimento de elevação do corpo do helicóptero. Em uma das extremidades do braço de 

sustentação, encontra-se o corpo do helicóptero e, em outra extremidade, um contrapeso. O corpo 

do helicóptero, que é montado em uma das extremidades do braço de sustentação, está livre para 

girar, pois é montado com uma junta de rotação; já o contrapeso é fixo em outra extremidade do 

braço de sustentação. O contrapeso tem a função de diminuir as forças requeridas para manter o 

conjunto suspenso no ar.  
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Como ilustrado na figura 3, a partir das forças de empuxo geradas pelas hélices e pelos três 

graus de liberdade proporcionados mediante as juntas rotativas, a planta é capaz de realizar três 

movimentos de rotação distintos, que, na nomenclatura do fabricante (Quanser Consulting Inc., 

2005), são denominados da seguinte maneira: 

• Arfagem: é definido como o movimento de rotação do corpo do helicóptero em 

torno do eixo transversal. Para que isso ocorra, é necessário alterar, os níveis de 

tensão dos motores, de forma igual;  

• Guinada: é definido como o movimento em torno do eixo vertical que pode ser 

efetuada em dois sentidos: 

o  guinada para a direita;  

o guinada para a esquerda.  

Para que ocorra a guinada, é necessário que se aplique tensões diferentes a cada 

motor. Assim, haverá a rolagem do eixo dos motores, fazendo com que todo o 

sistema se movimente em torno do eixo vertical. 

• Deslocamento: É definido como o movimento em torno do eixo longitudinal e 

também pode ser efetuado em dois sentidos:  

o deslocamento para a esquerda; 

o deslocamento para a direita. 

 

 
Figura 3: Movimentos do helicóptero  

Fonte: Maia, 2008, pág. 59 

 

Ademais, o helicóptero vem equipado com três encoders (Figura 4) com uma resolução de 

2000 pulsos por revolução que são montados sobre as juntas de rotação afim de medir os ângulos 

de movimento e controlá-los apenas pela tensão aplicada nos dois motores de corrente contínua 

com hélices que, por sua vez, são montadas no corpo do helicóptero para gerarem as forças de 

empuxo.  
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Figura 4: Encoders  

Fonte: Breganon (2009, p. 15) 

 

No entanto, é necessário gerar uma comunicação, a mesma que se obtém entre o encoder e 

o sistema de aquisição de dados dSPACE. De acordo com (BREGANON, 2009, pág. 15), a placa 

de comunicação ponto a ponto mais utilizada é a RS-422 ilustrada na Figura 5, que permite o envio 

de informações, de maneira extremamente confiável, e torna o sinal completamente imune de 

ruídos.  

  
 

Figura 5: Placa de comunicação (RS-422) 

Fonte: Breganon (2009, p. 15) 

 
 

3.2 - O uso do Arduino 

 

A grande diferença de nosso trabalho em relação àquele desenvolvido por Breganon (2009) 

seria a utilização do Arduino. Enquanto Breganon (2009) recorreu ao software de simulação de 

sistemas mecânicos ADAMS® para construção do modelo matemático e realizou as simulações a 

partir do pacote de software SIMULINK®, que faz parte do MATLAB®, nosso trabalho simularia 

a partir do próprio Arduino. Por isso, vale apresentar melhor esta plataforma para entendermos 
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qual seria seu papel dela no estudo proposto.  

 

Segundo McRoberts (2011, p. 20), “o Arduino Project teve início em 2005” e já conta com 

“mais de 150.000 placas Arduino vendidas em todo o mundo”. No entanto, a invenção do 

dispositivo, que daria origem ao Arduino mais sofisticado, é atribuída ao professor italiano da 

disciplina de design de interação no Interaction Design Institute Ivrea (IDII), Massimo Banzi, que 

buscou desenvolver, por volta de 2002, uma solução prática para que seus alunos pudessem 

trabalhar com um dispositivo eletrônico de interação com o mundo físico baseado em estímulos. 

Desde então, o dispositivo foi sendo aprimorado.  

Trata-se de uma plataforma eletrônica aberta para a criação de protótipos, baseada em um 

microcontrolador BASIC Stamp livre, flexível e de fácil utilização. Para McRoberts (2011) a 

facilidade de manuseio da plataforma tem se tornado a maior vantagem do Arduino em relação às 

outras plataformas que desenvolvem microcontroladores. Além disso, devido ao número alto de 

usuários, é fácil encontrar comunidades virtuais de usuários que auxiliam no uso da plataforma e 

até mesmo “compartilhando seus códigos e diagramas de circuito para que outros os copiem e 

modifiquem” (MCROBERTS, 2011, p. 20). O Arduino pode, portanto, ser utilizado facilmente por 

pessoas que não são da área técnica, como: artistas, designer, hobistas e qualquer pessoa 

interessada em criar ou facilitar projetos multidisciplinares. 

Mas o que vem a ser o Arduino de fato? É, segundo Simon Monk (2014, p. 1), “uma 

pequena placa de microcontrolador que contém um conector USB que permite ligá-la a um 

computador, além de diversos pinos que permitem a conexão com circuitos eletrônicos externos”. 

Essas placas podem ser construídas pelo próprio usuário ou adquiridas originalmente pela fábrica 

de montagem e também podem ser compradas a preços mais baixos quando se tratam de placas 

clonadas. Abaixo temos alguns modelos de placas Arduino: 
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Figura 6: Linha Arduino 

Fonte: arduino.cc 

   

Segundo McRoberts (2011, p. 25), temos três variantes do Arduino que são as mais 

comuns: 

a) Placa Arduino Duemilanove - lançada em 2009: 

 

Figura 7: Placa Arduino Duemilanove 

Fonte: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove 
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b) Placa Arduino UNO - lançada em 2010: 

 
Figura 8: Arduino UNO REV 3 

Fonte: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 
 

c) Placa Arduino Mega 2560 - tem como diferencial o fato da memória ser maior e de possuir 

um maior número de pinos de entrada/saída. 

 

Figura 9: Arduino Mega 2560 REV 3 

Fonte: https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3 

 

Essas placas podem ser adaptadas para situações mais complexas. Assim, podemos obter 

uma placa shield (Figura 10), que permite expandir as funcionalidades originais do Arduino. As 

Shields são, segundo Monk (2014), uma espécie de outra placa que fica acoplada à placa Arduino, 

possibilitando-lhe maiores possibilidades de aplicação. Tem-se alguns exemplos, como:  
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Figura 10: Shield’s para Arduino 

Fonte: arduino.cc 

 

Para qualquer uma dessas placas, o princípio geral de funcionamento é o seguinte: 

 

 
Figura 11: Princípio de funcionamento da placa Arduino 

Fonte: https://www.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/apresentacao-arduino.pdf 
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A entrada dos dados é feita a partir de um cabo USB, como se pode perceber abaixo: 

 
Figura 12: Inserção de dados na placa Arduino 

Fonte: https://www.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/apresentacao-arduino.pdf 

 

Diante do processamento desses dados, a placa nos fornece informações, o que poderíamos 

chamar de respostas ou de geração de novos dados, e isso é feito numa outra parte da placa, como 

indicado na figura abaixo: 

 
Figura 13: Geração de novos dados na placa Arduino 

Fonte: https://www.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/apresentacao-
arduino.pdf 
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Como dissemos, a placa Arduino é conectada por um cabo USB ao computador, isso já é 

suficiente para energiza-la, mas ela pode igualmente obter energia a partir de uma bateria de 9V.  

No entanto, não basta somente a placa Arduino, um cabo USB e um computador para que 

se possa realizar as primeiras simulações. Como afirmam Oliveira e Zanetti (2015): 

 
Assim como em qualquer dispositivo programável, a plataforma Arduino 

necessita que os programas sejam desenvolvidos em uma linguagem de 

programação, compilados e, posteriormente, transferidos para o Arduino, 

de modo que seja possível a execução dos comandados utilizados no 

programa (OLIVEIRA; ZANETTI, 2015, p. 18). 

 

O ambiente de desenvolvimento da linguagem de programação para Arduino é o IDE 

(Integrated Development Environment).  

 

Figura 14: Integrated Development Environment (IDE) 

 

Trata-se de um software disponível na própria página do site oficial do Arduino 

(https://www.arduino.cc/en/software) para download gratuito, como se pode perceber na figura 13. 

Com versões variadas e sempre atualizado, o software pode ser instalado em diversos sistemas 

operacionais de computadores, como: Windows, Linux e mesmo no Mac OS X. 
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Figura 15: Arduino IDE 1.8.15 

Fonte: https://www.arduino.cc/en/software 

 

A instalação do IDE, independente do sistema operação, é simples e rápida. Com a interface 

de desenvolvimento tem-se o ambiente no qual é escrito o programa e este programa é carregado, 

por meio do cabo USB, na placa Arduino, aqui ele fica gravado no chip principal do Arduino que 

é chamado de microcontrolador. Mas o programa não carregado diretamente no microcontrolador. 

O programa é enviado para um outro chip menor do Arduino, localizado geralmente próximo do 

conector do cabo USB, que é chamado de chip de comunicação, justamente porque ele fica 

responsável por estabelecer a comunicação entre as portas USB do computador e o 

microcontrolador. Assim, o chip de comunicação converte a informação que vem pelo USB para 

uma informação no formato serial que ficará armazenada no microcontrolador. 

Cada programa é denominado de sketches e pode ser encontrado pronto, nas comunidades 

de usuários do Arduino, disponível para uso imediato ou pode ser ajustado, de acordo com a 

necessidade do usuário. Por se trata de uma programação computacional, os comandos que 

determinarão as ações a serem realizadas são dados por uma linguagem de programação, 

denominada algoritmo, e tem como referência a linguagem C++. No caso do Arduino, essa 

linguagem de programação é chamada Wiring e a interface do ambiente de programação é baseada 

num projeto chamado Processing (OLIVEIRA; ZANETTI, 2015, p. 27).   

Após a transferência correta do programa para a placa Arduino, o projeto pode ser 

executado mesmo sem a necessidade da placa estar conectada a um computador, apesar de poderem 

ser feitos também a partir de diferentes tipos de software (como Flash, Processing ou MaxMSP).  
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Assim, o Arduino pode adquirir informações do ambiente, mediante seus diversos pinos de 

entrada, para isso tem-se à disposição uma completa gama de sensores, e pode igualmente atuar no 

ambiente através de suas entradas analógicas e digitais, controlando luzes, motores e inclusive 

qualquer outro tipo de atuador.  

 

3.3 - Movimentos da planta a partir do Arduino 

Tendo apresentado o modelo experimental e a plataforma Arduino, pretendemos indicar 

como esta plataforma faria a interação com a planta, aplicando leis de controle, de modo a controlar 

os movimentos de arfagem e guinada do sistema. 

Como demonstramos anteriormente (item 3.1), ao tratarmos da planta (modelo 

experimental), o sistema com o qual trabalharíamos é constituído por duas hastes com tamanhos 

distintos, sendo que em uma delas temos duas hélices vinculadas a dois motores de corrente 

contínua. Essas hélices, por sua vez, serão responsáveis por gerar uma força, denominada empuxo, 

que, consequentemente, proporcionaria os movimentos de guinada e arfagem e esses movimentos, 

segundo Breganon (2009, p. 14), “serão controlados através da variação de tensão de alimentação 

nos dois motores”. É exatamente neste ponto que o Arduino auxiliaria os nossos experimentos.  

Sendo assim, a placa Arduino mais adequada, a qual estaria conectada ao encoder e ao 

motor, realizando operações e envios de sinais aos drivers controladores dos motores, seria a Mega 

2560. Sendo a mais específica para casos complexos, como o nosso, a Mega 2560 é constituída 

por 54 pinos configuráveis como entrada ou saída (dos quais, 15 podem ser utilizados como saída 

PWM), 16 entradas analógicas, pinos analógicos que podem se configurar para uma conexão I2C, 

4 UARTs, um oscilador de 16 MHz, uma conexão USB, um conector de alimentação, um conector 

ICSP, e um botão de reset como apresentado na figura 16. Esta placa possui, portanto, o necessário 

para complementar o microcontrolador, conectando-o em um computador mediante um cabo USB 

ou uma corrente com um adaptador de CA a CC.   

 

21 



22 

 

 

 

Figura 16: Pinos de sinal PWM, entrada e saída analógica e de comunicação I2C da placa 

Mega 2560 

O Arduino Mega 2560 tem 256 KB de memória flash para armazenar o código (dos quais 

se utilizam 8 KB para o carregador de arranque), 8 KB de SRAM e 4KB de EEPROM (pode ser 

tanto lida como escrita). Cada um dos 54 pinos digitais da placa pode ser usado como uma entrada 

ou saída, operados a 5 volts, conseguindo proporcionar ou receber 20 mA como condição de 

funcionamento recomendado, ademais de ter uma resistência de pull-up de 20-50 k ohms. O valor 

máximo, que não pode ser superado, para evitar danos permanentes no microcontrolador é de 40 

mA. Além disso, alguns pinos tem funções exatas, como: 

- Serial: usado para receber (RX) e transmitir dados seriais (TX) TTL. 

- Interrupções externas: pinos que podem se configurar para ativar uma interrupção num          

nível baixo ou uma mudança de nível. 

- PWM: 2 a 13 e 44 a 46, que proporcionam uma saída PWM de 8 bits. 

- SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS), pinos que suportam comunicação SPI 

utilizando a biblioteca SPI. 

- LED: 13. Há um led incorporado conectado ao pino digital 13. Quando o pino está a nível 

alto, o led está encendido, quando o pino está a nível low, está apagado. 

- TWI: 20 (SDA) e 21 (SCL). TWI suporte de comunicação utilizando a biblioteca Wire.  

O Mega 2560 tem 16 entradas analógicas, cada uma das quais proporcionam 10 bits de 

resolução.  

Com essas especificações, a nossa placa Arduino pode estabelecer uma comunicação 

confiável e direta entre o encoder e os motores de nossa planta, eliminando, assim, os ruídos que 

afetam o sinal e, segundo Breganon (2009), impactam diretamente num maior controle do ângulo 

de guinada.  
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Desse modo, o Arduino atua diretamente em dois pontos centrais, nos motores localizados 

nas hélices, controlando a velocidade das hélices a partir de um variador de potência, fazendo-as 

girar em rotações iguais para que elas possam produzir uma força capaz de realizar o movimento 

de arfagem até estabilizar no ponto definido pelo eixo.  

                      
Figura 17: Conexão entre planta-motor-ESC-Arduino-Computador 

 

O controle da planta experimental será feito a partir de um computador com o programa 

Matlab®, em conjunto com o Simulink, intermediado pela placa do Arduino. Portanto, o 

computador, através desses softwares, exerce o papel de manipular o sistema com o objetivo de 

receber o sinal do sensor (encoder), que nos permite medir o ângulo, e, por sua vez, enviar o sinal 

de informação para o motor indicando a potência necessária tanto para realizar o movimento de 

arfagem quanto para estabilizar a planta. Essa potência seria dada pela modelagem matemática, de 

acordo com os dados já indicados por Breganon (2009). No entanto, a placa mega 2560 é o que 

permitiria a visualização e o mapeamento dos dados das matrizes desenvolvidas.    

Já para possibilitar que a nossa planta execute o movimento de guinada, o modelo pode-se 

dividir em duas partes principais: 

• O envio do sinal de controle PWM a partir do Arduino para o ESC, atuando sobre 

a velocidade de giro do motor;  

• O controle dos dados do encoder que mede o ângulo com o Arduino, tendo que 

fazer com que uma das hélices gire mais rápido e suba primeiro, enquanto a outra 

giraria mais lentamente e ficaria, portanto, na parte inferior.    
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Figura 18: Esquema de fluxo entre Planta Experimental-Arduino-Computador 

 

Com isso, cria-se blocos mediante o software para o envio e recepção de informação, como se 

observa na figura 18. 

 Para concluir, vale destacar que o Arduino, embora tenha suas vantagens, pode apresentar 

algumas limitações, pois a plataforma faria a gestão e controle do sistema, mas isso talvez não seja 

possível numa interface de tempo real, como fez Breganon (2009, p. 51) com a placa controladora 

dSPACE. 
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Capítulo 4 

Conclusão  

 

A ideal geral de nosso trabalho era se inserir na esteira da pesquisa desenvolvida por Breganon 

(2009), tanto do ponto de vista prático, ao lançar mão de uma planta experimental já construída e 

utilizada por ele, quanto do ponto de vista teórico, ao nos apoiarmos em alguns de seus referencias. 

Mas não era somente isso; havia a intenção de um duplo movimento de aproximação e 

distanciamento, na medida em que tínhamos também a pretensão, ousada por sinal, de, nessa 

aproximação com Breganon (2009), propor uma alternativa diferente daquela que ele recorreu para 

fazer os experimentos da planta, adotando o Arduino, ou seja, uma plataforma mais simples e 

acessível. 

No entanto, embora não tenhamos feito os experimentos in loco, como gostaríamos, 

tentamos ao menos apresentar, a partir de fontes teóricas, a real possibilidade de que o Arduino 

poderia satisfatoriamente nos auxiliar nos testes com a nossa planta experimental e que, com ele, 

seríamos capazes de desenvolver diferentes experimentos como alternativa às pesquisas 

desenvolvidas por Breganon (2009) e mesmo por aquelas sugeridas nos estudos de Shimada 

(2015). 

Ademais, mesmo correndo o risco de ficar um pouco mais genérico, nosso trabalho tentou 

estabelecer uma relação entre os conceitos teóricos da área de sistema de controle, especialmente 

o moderno, com uma plataforma na qual esses conceitos são aplicados. O uso do Arduino em nossa 

planta experimental, por mais simples e acessível que seja a plataforma, nos coloca diante da 

necessidade de compreender os conceitos associados ao sistema de controle, como: modelo 

matemático, intencionalidade, critério de otimalidade, PID, malha fechada e tantos outros.  

Neste sentido, apesar de nosso estudo ser predominantemente teórico - não por vontade 

própria, mas pelas circunstâncias - ele pretende ao menos apontar para a possibilidade do uso do 

Arduino como plataforma de testes com a planta experimental disponível na EESC, ao mesmo 

tempo em que apresenta de modo mais detalhado as especificidades, componentes e vantagens 

dessa plataforma, vinculando-a aos conceitos básicos da área de sistema de controle moderno.  
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