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RESUMO 

 

A hipertensão arterial é uma doença perigosa que pode causar danos graves a 

saúde do paciente. Em algumas situações a necessidade de controlar essa pressão é 

ainda maior, como em procedimentos cirúrgicos e em pacientes pós-cirurgicos em que 

para diminuir as chances de uma complicação, é necessário reduzir a pressão arterial o 

mais rápido possível. A infusão contínua de drogas vasodilatadoras, como o 

nitroprussiato de sódio (NPS), reduz rapidamente a pressão arterial na maioria dos 

pacientes, evitando problemas maiores. Manter a pressão arterial pretendida exige um 

monitoramento constante e um ajuste frequente na taxa de infusão da droga. O controle 

manual desse procedimento feito por um profissional é muito desgastante, demorado e, 

como resultado, muitas vezes de má qualidade. 

Desta forma, o objetivo desse trabalho é o projeto e implementação de um banco 

de controladores sintonizados e baseados em modelos de pacientes, visando encontrar o 

PID adequado para ser embarcado em uma placa de circuito integrado programável 

(PIC), uma vez que um PIC possui um custo reduzido, tamanho menor e  consumo 

menor de energia. Para obter melhores resultados no controle da pressão arterial e 

escolha do controlador mais adequado são utilizados algoritmos de sintonia, técnicas de 

identificação de sistemas e preditor de Smith. 

O presente trabalho também apresenta um  sistema de monitoramento que  

auxilia na detecção de anomalias e agiliza o processo de atendimento ao paciente.  

  

Palavras-chaves: Pressão arterial, controlador PID, sistemas embarcados, 

monitoramento. 
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ABSTRACT 

 

Hypertension is a dangerous disease that can cause serious harm to a patient 

health. In some situations the necessity to control this pressure is even greater, as in 

surgical procedures and post-surgical patients. To decrease the chances of a 

complication, it is necessary to reduce blood pressure as soon as possible. Continuous 

infusion of vasodilators drugs, such as sodium nitroprusside (SNP), rapidly decreased 

blood pressure in most patients, avoiding major problems. Maintaining the desired 

blood pressure requires constant monitoring of arterial blood pressure and frequently 

adjusting the drug infusion rate. Manual control of arterial blood pressure by clinical 

personnel is very demanding, time consuming and, as a result, sometimes of poor 

quality. 

Thus, the aim of this work is the design and implementation of a database of 

tuned controllers based on patients models, in order to find a suitable PID to be 

embedded in a Programmable Integrated Circuit (PIC), which has a smaller cost, 

smaller size and lower power consumption. For best results in controlling the blood 

pressure and choosing the adequate controller, tuning algorithms, system identification 

techniques and Smith predictor are used.  

This work also introduces a monitoring system to assist in detecting anomalies 

and optimize the process of patient care. 

 

 

Key-words: Arterial pressure, PID controller, embedded systems, monitoring.   
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

Com todos os avanços tecnológicos disponíveis na atualidade, grandes projetos e 

inovações, nem sempre se limitam  a invenções de uma nova tecnologia, muitas vezes 

projetos maiores são realizados com a junção de tecnologias já existentes, resultando em algo 

inédito e resolvendo problemas ainda não solucionados. 

A medicina é, sem dúvida, uma área de extrema importância na qualidade de vida das 

pessoas, tentando sempre descobrir novos métodos de cura e de melhoria de vida. Porém 

tecnologicamente, há diversas maneiras de inovar e melhorar o modo de como a medicina é 

aplicada e exercida. Uma dificuldade vivenciada pelos médicos e profissionais de saúde é o 

monitoramento dos sinais vitais de um paciente em tempo real e integral, assim como a 

atuação na aplicação de drogas caso faça-se necessário. Algumas anomalias, como 

temperatura alta, isoladamente, admitem um tempo maior de espera ao atendimento, outras, 

por sua vez, como pressão arterial alta (hipertensão) necessitam ser tratadas o mais rápido 

possível para evitar danos maiores, principalmente durante cirurgias e em casos pós 

cirúrgicos.  

 A hipertensão arterial é importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, sendo responsável por 40% das mortes por doença arterial coronariana. 

Vinte e nove por cento (29%) da população mundial tem hipertensão arterial e no Brasil este 

índice varia de 22 a 44%, dependendo do local pesquisado (MION et al., 2004). Esses 

números tornam-se extremamente importantes à medida que a hipertensão arterial está 

diretamente relacionada a eventos cerebrovasculares, coronariopatias e mortalidade 

(KOCHAR, & WOODS, 1990; TROMBETTA et al., 2003). Sabe-se  que o risco desses 

eventos aumenta progressivamente com o aumento no nível de pressão arterial. A 

identificação e o tratamento de pacientes com hipertensão arterial sistêmica constituem um 

problema de saúde pública no Brasil. Daí a importância do tratamento anti-hipertensivo na 

redução da morbidade e mortalidade cardiovasculares, principalmente na prevenção de 

acidentes vasculares, insuficiência cardíaca e renal (WANG et al., 2004).  
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 Para Guyton e Hall, a hipertensão arterial é uma síndrome caracterizada, basicamente, 

por aumento dos níveis pressóricos, tanto sistólico como diastólico. É uma das mais 

importantes enfermidades do mundo moderno, pois, além de ser muito freqüente, ela é a causa 

direta ou indireta de elevado número de óbitos, decorrentes de acidentes vasculares cerebrais, 

insuficiência cardíaca, insuficiência renal e infarto do miocárdio. (GUYTON. A e HALL. J. 

,1997)   

 Em alguns casos a pressão arterial tem que ser controlada mais rapidamente, como em 

casos de complicações de hipertensão durante a cirurgia e pós cirurgia. A infusão contínua de 

drogas vasodilatadoras, como o nitroprussiato de sódio (NPS), reduz rapidamente a pressão 

arterial na maioria dos pacientes. Porém, uma overdose do NPS poderia causar efeitos 

colaterais indesejáveis. Cada paciente tem uma sensibilidade diferente ao medicamento, ou 

seja, uma mesma dose do NPS que altera muito a pressão arterial em um paciente pode 

praticamente não alterar nada em outro. Desta forma, ocorre um vasto leque de sensibilidades  

ao medicamento nos diversos pacientes. Por isso, é necessário controlar a taxa de infusão do 

nitroprussiato cuidadosamente para atingir a pressão arterial desejada. Manter a pressão 

arterial pretendida exige um monitoramento constante da pressão arterial e frequentemente 

um ajuste na taxa de infusão do medicamento. (SLATE e SHEPPARD, 1982). 

 O controle manual da pressão arterial por um profissional da área de saúde é bastante 

exaustivo, consome bastante tempo, e o resultado às vezes é de má qualidade. Um profissional 

inexperiente poderá deixar de considerar o atraso referente a resposta circulatória, as questões 

relacionadas as sensibilidades dos pacientes ao medicamento, e as mudanças nas 

características do paciente ao longo do tempo (SLATE ,1980), o que pode levar a uma 

mudança oscilatória na pressão devido a uma correção excessiva. A necessidade de melhores 

cuidados com pacientes criticamente doentes exige um sistema de controle em malha fechada 

eficaz e exato para regular a pressão arterial. Experimentos clínicos relatados na literatura têm 

mostrado procedimentos automáticos seguros, eficazes, e muitas vezes superior aos métodos 

manuais (REVES et al. , 1978), (SLATE e SHEPPARD, 1982).  

 Tendo em vista o problema apresentado, o presente trabalho propõe um sistema de 

controle de pressão arterial embarcado que utiliza um banco de controladores sintonizados 

para otimizar a escolha de um PID adequado com objetivo de atuar, através da infusão de 

drogas no paciente, reduzindo a pressão até que o paciente receba o devido cuidado médico. 
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Também foi desenvolvido um sistema de monitoramento com alertas programados para os 

médicos e familiares. 

 Como todos os parâmetros variam entre os pacientes e a gama de variação da 

sensibilidade é grande,  um controle adaptativo é uma boa opção para superar esses desvios. 

Isso é feito por contínua monitorização da resposta do paciente por um sistema especialista. 

Este sistema adapta o ganho do controlador PI, a fim de garantir o controle rápido e seguro o 

suficiente para todos os pacientes.  

 Um sistema de controle adaptativo realiza fundamentalmente três funções que lhe são 

inerentes: a identificação da planta, ou seja, a obtenção contínua de informações sobre os 

parâmetros do processo; a comparação do desempenho do sistema com o ótimo ou o desejado, 

a fim de tomar decisões de maneira a levar o processo nessa direção; e a atuação no processo 

de acordo com as decisões tomadas. 

 Porém como nesse caso o controlador será embarcado, s a função de  identificação da 

planta  será  implementada off-line . Será usado um banco de controladores PI (sintonizados 

para sete diferentes pacientes) com o objetivo de escolher os paramêtros adequados para o 

paciente em questão. Com a obtenção do modelo matemático adequado e os paramêtros do 

controlador, esses dados serão inseridos no controlador PID embarcado.  Como o sistema 

possui atrasos, será usado também  um preditor de Smith na tentativa de compensar alguns 

efeitos causados pelos atrasos.  

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivos gerais  

 O presente trabalho tem como objetivo principal a implementação de um controlador 

PID embarcado para controle da pressão arterial e também um sistema de monitoramento 

genérico que possa ser usado para monitorar não só a pressão, como também outros sinais 

facilitando e agilizando o atendimento aos pacientes.  

1.1.2 Objetivos específicos 

  As metas para alcançar o objetivo desse trabalho estão dispostas a seguir: 



 

 

16 

 

 Projetar e implementar um banco de controladores PID baseado modelos de diferentes 

pacientes; 

 Sintonizar os controladores com auxílio de métodos de sintonia; 

 Utilizar métodos para a identificação do sistema(nesse caso, estimação de parâmetros); 

 Projetar o preditor de Smith visando amenizar os efeitos dos atrasos; 

 Selecionar o controlador mais adequado para o controle; 

 Embarcar um controlador PID com os parâmetros pré selecionados; 

 Implementar um sistema de monitoramento que envie alertas via internet ou celular  

habilitado a receber dados via Bluetooth ou Ethernet.  

1.2 Motivação  

 Existem muitos trabalhos focados em algoritmos para controle da pressão arterial, 

assim como trabalhos de sistemas biomédicos embarcados e outros também na área de 

monitoramento. Porém nenhum trabalho agregando esses três estudos foi encontrado. 

Portanto, a motivação dessa pesquisa se deve a importância do controle e monitoramento da 

pressão arterial do ser humano e a necessidade de projetos mais completos unindo, nesse caso, 

técnicas de controle, mobilidade e monitoramento.  

1.3 Estado da Arte 

1.3.1 Controle de pressão arterial 

 A literatura contém uma grande variedade de estratégias para o controle da pressão 

arterial. Algumas estratégias teóricas desenvolvidas são: controle PID e suas variantes, 

controle ótimo, controle adaptativo, controle baseado em regras, o controle difuso e controle 

com rede neural. Em um artigo de revisão por Isaka e Sebald [ISAKA, 1993], diversas 

estratégias são classificadas e descritas, como também, um grande número de referências está 

listado.   Nesta seção alguns trabalhos e estudos considerados  relevantes ao trabalho 

aqui desenvolvido serão citados e analisados brevemente.  

 Sheppard e colaboradores (SHEPPARD L. C.  et al., 1977) (SHEPPARD L. C.  et al., 

1979) (SHEPPARD L. C., 1980) desenvolveram  um controlador PI que tem sido testado e 

utilizado por mais de mil pacientes em ambientes de UTI. Os autores desenvolveram um 
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sistema de controle automático para regular a pressão arterial média (PAM) de pacientes pós-

cirúrgicos cardíacos infundindo NPS na UTI da Universidade do Hospital do Alabama. O 

sistema é um controlador híbrido, composto por um controlador PI e de uma tabela de decisão 

que contém sete regras para ações de controle. Os parâmetros do controlador PI foram 

ajustados para atender a resolução de tempo aceitável e um overshoot mínimo na redução da 

PAM de 120 para 100 mmHg. A tabela de decisão foi utilizada para minimizar a taxa de 

infusão e a quantidade total de agente, pois o objetivo de terapia pós-cirurgica na UTI é obter 

um ótimo desempenho com um mínimo de intervenção farmacológica. 

 Colvin e Kenny (COLVIN J. R. , KENNY G. N. C., 1989) estenderam o controlador 

desenvolvido por Sheppard para controlar múltiplas variáveis. As taxas de infusão de duas 

drogas vasodilatadoras, trinitrato de glicerila e NPS, foram simultaneamente reguladas em 24 

pacientes que necessitaram de vasodilatadores após bypass cardiopulmonar. Eles mostraram  

a eficácia do sistema de bomba dupla e sugeriram ainda que a nitroglicerina pode ser um 

agente mais adequado do que o NPS para o controle da hipertensão. 

Foi publicado em 1997 (MAITELLI, A. L. & T. YONEYAMA, 1997), o trabalho de 

André L. Maitelli e Takashi Yoneyama, o qual apresentava uma nova abordagem de controle 

adaptativo da pressão arterial utilizando drogas vasoativas. A idéia deste trabalho foi utilizar 

um controle adaptativo que incorpora o conceito de dualidade, no sentido de Feldbaum e 

considerar o funcional de custo M-passos à frente no tempo. A propriedade dual significa que 

o sinal de controle é escolhido de forma que a estimação dos parâmetros do modelo e 

regulação do sinal de saída sejam balanceados de forma ótima. O controlador adaptativo 

proposto minimiza o erro (diferença entre a pressão e a referência) alguns passos à frente, 

forçando uma melhoria da qualidade no processo de estimação dos parâmetros e, 

conseqüentemente, uma melhoria em termos de controle global. As simulações mostraram 

que, o controlador proposto, apresentou uma melhor resposta transitória comparado a outros 

controladores equivalentes. 

1.3.2 Sistemas embarcados 

Não foram encontradas na literatura pesquisas de PID embarcado para pressão arterial, 

porém algumas pesquisas consideradas relevantes na área biomédica ajudaram no 

desenvolvimento desse trabalho. 
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Prado (PRADO T. A., 2009) desenvolveu em sua pesquisa um PID embarcado para o 

controle em malha fechada de um estimulador neuromuscular funcional. Ele utiliza um 

modelo linear e composto por uma equacao diferencial de segunda ordem linear para 

representar o comportamento da força muscular devido a um estimulo elétrico. 

Posteriormente, foram desenvolvidos algoritmos na linguagem de programação Python que 

possibilitaram o projeto automático de controladores PID com diferentes especificações para 

diferentes pacientes. Dessa forma, o usuário informa os parâmetros do paciente e as 

especificações desejadas para obter a configuração do controlador PID adequada. Além disso, 

foi desenvolvido um programa em linguagem C para o microcontrolador PIC18F4520 

utilizando o seu conversor A/D interno de 10 bits e um conversor D/A externo de 10 bits. Este 

controlador pode ser configurado via comunicação serial de forma simples e rápida, 

permitindo alterar os parâmetros do controlador PID e o tempo de amostragem. 

Gomes et al. (GOMES, G.G , SANTOS, V. L. , OLIVEIRA, J. A. N. , 2010) 

apresentaram o projeto e a implementação de um controlador PID embarcado para controle de 

temperatura em uma plataforma FPGA com barramento Avalon.  Foi utilizada no 

desenvolvimento e na prototipagem do PID a ferramenta DSP Builder no ambiente de 

desenvolvimento e de simulação Simulink/Matlab. No desenvolvimento e prototipagem da 

plataforma e embarque do PID nessa plataforma foi usada a ferramenta de projeto baseado em 

plataforma SOPC Builder no ambiente Quartus II da Altera. O controlador PID foi totalmente 

projetado no DSP Builder e seus parâmetros de controle (Kc, Ti e Td) foram deixados como 

variáveis  reconfiguráveis pelo usuário. 

Ying-Wen et al. (YING-WEN B., et al.) utilizaram uma placa de circuito integrado 

incorporado em vez de um PC para fornecer a medição de ECG de um paciente que está fora 

de um hospital. As informações médicas coletadas através do computador serão armazenadas 

em bancos de dados de informações médicas para acesso por parte dos médicos e outros 

profissionais da área médica. O projeto integra vários módulos, tais como, uma placa de 

circuito integrado, um banco de dados, um servidor Web, sem fio ou Transmissão via Internet 

e dispositivos remotos. No geral, o sistema pode transmitir o batimento cardíaco de taxa, 

temperatura corporal e eletrocardiograma para o banco de dados de informação médica de um 

site remoto. 
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1.3.3 Sistemas de monitoramento 

 Em seu artigo, David M. et al. (DAVID M., BRYAN W., SEKHARJIT D., et al.),  

descrevem um projeto para permitir a monitorização de sinais vitais de dados obtidos de 

pacientes localizados em regiões remotas (áreas rurais), com objetivo de detectar doenças 

cardiovasculares e monitorar diabetes.  Os dados são recolhidos a partir de uma rede sem fio 

de sensores ligados ao corpo do paciente e armazenados localmente para uma transmissão 

segura através de  infra-estruturas existentes de comunicação para um servidor do hospital. Os 

médicos são, então, capazes de monitorar o paciente  offline e atualizar diagnósticos. 

 

Os trabalhos supracitados foram relevantes no desenvolvimento e conclusão dessa 

pesquisa que irá unir técnicas de controle e de sistemas embarcados apresentadas nos 

trabalhos anteriores.  

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado em  seis capítulos, incluindo a Introdução neste capítulo 

1. O Capítulo 2  descreve o controle da pressão arterial, modelagem do problema e técnicas 

para projeto do PID. O Capítulo 3 apresenta sistemas embarcados e detalhes sobre a utilização 

de microcontroladores , já o capítulo 4 traz o estudo caso, descrição do sistema proposto, 

técnicas utilizadas, resultados e testes. O Capítulo 5 traz as considerações finais e o 6 as 

referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2 

2. CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL 

2.1 Pressão Arterial 

A pressão ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na 

investigação diagnóstica, sendo obrigatório em toda consulta de qualquer 

especialidade; relacionando-se com o coração, traduz o sistema de pressão vigente na 

árvore arterial. É medida com a utilização do esfigmomanômetro e do estetoscópio. 

“(...) a pressão arterial no sistema de artérias no corpo, é um bom indicador 

da saúde cardiovascular. (...)” (POTTER, PERRY, 1999, p. 572). 

Os níveis de pressão arterial normal variam ao longo da vida. Em uma criança 

ou adolescente é avaliado o tamanho corporal e a idade. Em um adulto, tende a 

aumentar com a idade avançada, sendo que o padrão para um adulto de meia-idade 

sadio é de 120/80. (POTTER, PERRY, 1999) 

Na Tabela 2.1 são apresentadas às medidas normais de pressão arterial de um 

ser humano em cada uma de suas fases da vida, desde o nascimento até a velhice. 

 

Tabela 2.1- Medida de pressão arterial normal (POTTER, PERRY 1999, p.573) 

Idade Pressão arterial 

Recém nascido (3000g) 40 (média) 

1 mês  85/54 

1 ano 95/65 

6 anos 105/65 
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10-13 anos 110/65 

14-17 anos 120/75 

Adulto médio 120/80 

Idoso 140/90 

 

A pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. A 

pressão arterial sistólica (PAS) depende do débito cardíaco e a diastólica depende da 

resistência vascular periférica (RVP). A pressão arterial média (PAM) é a pressão média 

durante todo o ciclo cardíaco. Ela tende mais para a pressão arterial diastólica (PAD), porque 

a diástole
1
 dura mais que a sístole

2
. 

 O controle da pressão arterial é de extrema importância principalmente em casos 

cirúrgicos. A medida de Pressão Arterial Média (PAM) vem sendo realizada com maior 

freqüência, em cirurgias de médio e grande porte, devido à facilidade que ela representa na 

detecção de variações rápidas e bruscas dos parâmetros hemodinâmicos desses pacientes. 

 A PAM é dada pela seguinte equação:  

 

      
         

 
       

         (2.1) 

 

2.2 Modelagem Matemática do Problema 

A função de transferência relativa à redução da pressão para a taxa de infusão do NPS, 

foi desenvolvida por Slate (SLATE, 1980). Esta função de transferência inclui dois atrasos 

inicialmente desconhecidos. Os parâmetros da função de transferência associada a um 

determinado paciente são variantes no tempo. Existem pertubações estocásticas agindo sobre 

                                                 
1
 Diástole: período de relaxamento muscular ou recuperação do músculo cardíaco 

2
 Sístole: período de contração muscular  
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este sistemas e restrições clínicas impostas a serem consideradas em relação a taxa de infusão 

e a pressão arterial média. 

Um sistema de infusão automática do medicamento (nitroprussiato) para controle da 

pressão arterial deve possuir algumas características para produzir uma boa resposta e 

proporcionar uma certa segurança ao paciente. Desta forma, este sistema deverá possuir 

algumas restrições, tais como: a pressão não deve ter um undershoot (isto é, máximo valor 

abaixo da referência) menor que 10 mmHg, o erro de regime de 5 mmHg, e também satisfazer 

as seguintes condições clinicas (SLATE,1980): 

 A taxa de infusão do medicamento deve ser limitada por: 

 

           
             (2.2) 

 

Em que:  

   = taxa de infusão máxima        

   = peso do paciente (  ) 

   = dose máxima recomendada (10              ) 

   = concentração do medicamento (  /   ). 

 Para a segurança dos pacientes, a taxa de infusão deve ser reduzida quando houver 

uma hipotensão, ou seja, uma queda na pressão superior a 20 mmHg abaixo do valor 

de referência (setpoint). 

 A taxa de redução da pressão arterial deve ser limitada em 5-10 mmHg/10 s para evitar 

efeitos colaterais indesejáveis, por exemplo, a diminuição do fluxo sanguíneo. 

Um modelo da pressão arterial média (PAM) de um paciente sob a influência do 

nitroprussiato de sódio pode ser representado como (SLATE,1980). 

 

                              ( 2.3) 
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Em que PAM é a pressão arterial média,    é a pressão arterial inicial,    é a 

variação da pressão provocada pela infusão do NPS, e      é um ruído estocástico. 

Um modelo contínuo que descreve a relação entre a variação da pressão e a taxa de 

infusão do medicamento é dado como segue (PAJUNEN et al. 1990): 

                             
   

              

    
           (2.4) 

 

onde    é a variação da pressão arterial, I é a taxa de infusão,    sensibilidade ao 

medicamento,   é a constante de recirculação,    é o atraso de transporte inicial,    é o atraso 

de recirculação e   constante de tempo. 

 De acordo com Slate (SLATE,1980) e Kaufman (H. KAUFMAN et al.,1984),    está 

geralmente entre 115-140mmHg e      entre 2-5mmHg (para baixos níveis de ruídos) e 15-

25mmHg (para altos níveis de ruídos). Os outros parâmetros recebem os valores da Tabela 

2.2. (MARTIN et al, 1987).  

 

 Tabela 2.2 Valores dos parâmetros do modelo no tempo da planta  

Parâmetro Mínimo Máximo Nominal 

   0.25 9 1 

 (seg) 30 60 40 

   20 60 40 

   30 75 45 

  0 0.4  

 

O correspondente modelo discreto para este processo é dado pela seguinte equação 

(STEINMETZ, 1987): 

      
          

   

     
  

              (2.5) 
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onde     representa o operador de atraso. os parâmetros   ,   ,   ,   , e   são obtidos 

a partir da discretização da equação do modelo contínuo (2.4).  

Uma série de valores típicos para os parâmetros do modelo (2.4) para diferentes 

pacientes é dado por Slate (SLATE,1980). Valores para os parâmetros do modelo  (2.5) para o 

caso em que o período de amostragem é de 15 s são encontrados em (PAJUNEN et al. ,1990). 

 

Tabela 2.3- Valores dos parâmetros do modelo discreto da planta para um período de 

amostragem de 15 s 

Parâmetro Mínimo Máximo Nominal 

   0.053 3.546 0.187 

   0 1.418 0.075 

   0.606 0.779 0.741 

d 2 5 3 

m 2 5 3 

 

2.3 Identificação de Sistemas  

 Historicamente, o procedimento de identificação foi desenvolvido assumindo a 

linearidade dos sistemas dinâmicos em estudo. Isso ocorreu devido a restrições teóricas e 

computacionais vigentes. Entretanto, os sistemas reais são não-lineares e a representação 

linear é limitada em algumas aplicações. A utilização de modelos lineares impede que uma 

gama de comportamentos dinâmicos apresentados pelos sistemas reais seja reproduzida.( 

(Ljung, 1987). 

A identificação de sistemas, ou modelagem empírica dedica-se a encontrar uma 

relação matemática entre as entradas e as saídas de um sistema, sem necessariamente se ater 

às relações físicas que o regem. A modelagem física permite obter um modelo que pode ser 

“interpretado”: em geral há um significado teórico para cada um dos parâmetros e para a 

estrutura da equação. Com isso, é mais fácil que o modelo acomode eventuais alterações no 
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sistema, bastando para isso atualizar um ou mais parâmetros do modelo. Porém, quando se 

trata de sistemas complexos é por vezes difícil (ou inviável) obter um modelo que descreva de 

forma satisfatória a interação entre todos os subsistemas presentes. Recorre-se então à 

identificação de sistemas, que teve um grande avanço nas últimas décadas com a evolução e o 

aumento na velocidade de cálculo dos computadores. 

O problema da identificação pode ser tratado como um problema de otimização, onde 

a função custo é definida de forma a penalizar os modelos que não representem 

adequadamente as características de interesse do sistema. Vários fatores podem influenciar a 

seleção dos modelos e o ajuste dos parâmetros: 

• Conhecimento a priori do sistema (não-linearidade, atraso de transporte, 

característica estática); 

• Propriedades do modelo identificado (complexidade); 

• Seleção da medida do erro a ser minimizado; 

• Presença de ruídos. 

Essa identificação de sistemas pode ser dividida em cinco etapas principais: 

1. Obtenção de dados de experimentação do sistema: Nessa etapa do procedimento 

de identificação, o sistema deve ser experimentado através da aplicação de entradas 

adequadas e da observação das saídas correspondentes (e/ou das variáveis de estado 

observáveis). Os dados de identificação assim obtidos serão utilizados na detecção de não-

linearidades e no ajuste dos parâmetros do modelo escolhido. 

2. Representação Matemática: Na modelagem, uma importante questão é a escolha 

da estrutura que deverá representar o comportamento de um sistema dinâmico. Algumas 

representações utilizadas na modelagem de sistemas não-lineares são: Redes neurais; Funções 

de base radial (RBF); Séries de Volterra; "Wavelets"; Funções polinomiais e racionais; 

Equações diferenciais polinomiais. 

3. Definição da Estrutura do Modelo: A união de todos os termos possíveis em um 

modelo polinomial é denominado conjunto de termos candidatos, o qual possui normalmente 

muitos elementos. Entretanto, representações polinomiais concisas podem ser obtidas para 

uma grande diversidade de sistemas não-lineares garantindo-se que os termos importantes no 

modelo possam ser corretamente encontrados. O procedimento de seleção dos termos a serem 

incluídos em um modelo é denominado detecção de estrutura. 
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4. Estimação de Parâmetros: Determinada a estrutura do modelo, deve-se estimar 

seus parâmetros para aproximar o comportamento dinâmico apresentado pelo sistema 

original. Na realidade, as etapas de definição da estrutura do modelo e a estimação de 

parâmetros são freqüentemente executadas simultaneamente. Existem vários métodos e 

algoritmos utilizados na literatura, porém os mais conhecidos são a estimação por mínimos 

quadrados e suas variantes. Tais algoritmos são robustos e, normalmente, fáceis de 

implementar. 

5. Validação do Modelo: Tendo obtido uma família de modelos, é necessário 

verificar se eles incorporam ou não as características de interesse do sistema original. Além 

disso, é interessante poder comparar os modelos entre si e decidir se há algum candidato 

significativamente melhor que os demais. Essa etapa é certamente muito subjetiva, sendo que 

o resultado da validação dependerá fortemente da aplicação pretendida para o modelo e da  

quantidade de informação disponível sobre o sistema original. A Figura 2.1 ilustra o diagrama 

de identificação: 
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Figura 2.1– Diagrama de identificação. 

Essa identificação pode ser feita de três modos conhecidos como: “caixa preta”, “caixa 

cinza” e “caixa branca”. 

Quando é feita considerando-se somente as séries de entrada e saída do sistema, sem 

qualquer outra informação adicional, é chamada de identificação “caixa preta”. 

 Em métodos de identificação caixa-preta, nenhuma informação sobre o sistema está 

disponível além dos dados ou, se disponível, não é usada no procedimento de obtenção do 

modelo. Neste caso, apenas dados de entrada e saída do sistema são usados durante a 

identificação. A escolha da representação e da sua estrutura é feita de forma empírica nos 

casos mais simples. Em casos mais complexos, como por exemplo, na identificação de 

sistemas não-lineares, esta escolha é crítica o que justifica o uso de métodos mais sofisticados 

para seleção da estrutura do modelo. Tais métodos baseiam-se em técnicas de álgebra linear e 

em conceitos de estatística. Para estimação de parâmetros utilizam-se procedimentos de 
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otimização sem restrições. Na identificação caixa-preta não existe nenhuma relação óbvia 

entre a estrutura e seus parâmetros com aspectos físicos do sistema sendo identificado.  

 Na identificação caixa-branca ou simplesmente modelagem física, o processo de 

obtenção do modelo se baseia em leis e princípios físicos. Todos os parâmetros são 

conhecidos, ou previamente determinados. Dados de entrada e saída do sistema, quando 

disponíveis são usados apenas para validar o modelo. Na identificação caixa branca, todos os 

termos da estrutura, e seus parâmetros, possuem significado físico (GARCIA, 1997)   

 Como desvantagens da identificação caixa-preta pode-se citar, em geral, o fato da 

estrutura do modelo não possuir significado físico, a dificuldade para sua seleção e, em 

muitos casos, o número excessivo de parâmetros. Como vantagens, em geral, são enumeradas 

a relativa facilidade de obtenção e a possibilidade de se escolher estruturas mais adequadas 

para o projeto de sistemas de controle (POTTMANN E PERARSON, 1998). Como 

desvantagem da modelagem caixa-branca, destaca-se a dificuldade de obtenção do modelo. 

Em geral, as equações físicas envolvidas em um processo, assim como seus parâmetros, não 

são totalmente conhecidas. Muitas vezes, as relações são por demais complexas e não podem 

ser determinadas. Como principal vantagem, destaca-se o significado físico do modelo obtido.  

 Essas duas formas de modelagem podem ser interpretadas como os dois extremos de 

técnicas de modelagem. A rigor, qualquer procedimento que não esteja em nenhum desses 

extremos pode ser denominada de identificação caixa-cinza. Esta área de conhecimento busca 

combinar as vantagens dos procedimentos de identificação caixa-preta e caixa-branca. Nesse 

caso, tanto dados de entrada e saída obtidos no sistema, quanto informação auxiliar são 

usados na identificação. A identificação caixa-cinza é uma área bastante ampla e por se tratar 

de um assunto relativamente novo, muitos problemas estão praticamente em aberto. O tipo de 

conhecimento auxiliar utilizado, assim como o nível de conhecimento, varia de caso para 

caso. (KARPLUS, 1976) (SOHLBERG, 1998). 

 Vale ressaltar que, na identificação caixa-branca, desvantagens também podem ser 

enumeradas. Por exemplo, os modelos caixa-cinza, à semelhança dos caixa-preta, têm menos 

significado físico que os caixa-branca. Note que, se a informação auxiliar disponível for 

incorreta, seu uso na identificação caixa-cinza será conflituoso com os dados, podendo 

resultar em um modelo de baixa qualidade. Tal não ocorre na identificação caixa-preta.  

 Neste trabalho será utilizado um método “ caixa cinza” , no qual  a saída ao degrau 

será analisada, mas informações previas do sistema são conhecidas. Depois de observada que 
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a curva da entrada degrau pode-se fazer a identificação do sistema através da aproximação a 

um sistema de primeira ordem com atraso de transporte. Porém como a planta  possui dois 

atrasos, algumas técnicas para sistemas de primeira ordem foram aproveitadas e novas 

técnicas adicionadas.  Vale ressaltar que ao falar de identificação neste projeto, as etapas 

consideradas são as de obtenção de dados de experimentação do sistema, estimação de 

parâmetros e validaçao do sistema, pois já temos o modelo matemático da planta. A seção 

4.1.1 mostra esse processo com mais detalhes.  

2.4 Controladores PID 

 Uma estratégia de controle amplamente utilizada em processos industriais é chamada 

de controlador de três termos ou controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 

(OGATA, 2003). 

 O controle de sistemas em malha fechada consiste, basicamente, em calcular o sinal de 

erro (diferença entre “valor da saída” e o “valor desejado”) e aplicar uma correção no sinal de 

entrada da planta (ou sistema a ser controlado). Com base neste erro o controlador PID, como 

o significado de sua sigla sugere, é composto de três partes. Na Figura 2.2 ilustra-se um 

sistema em malha fechada utilizando uma dessas partes, ou seja, utilizando um controlador 

proporcional. 

 

Figura 2.2-Diagrama de blocos de um sistema de controle com controlador 

proporcional. 

 

 O controlador proporcional é alimentado com o sinal de erro e(t), dependendo deste 

valor, atua de forma apropriada na planta em questão. A atuação do controlador na planta é 

dada pela equação 2.6, sendo e(t) o sinal de erro e u(t) a saída do controlador. Sendo assim, 

uma boa escolha da constante Kp é necessária para o funcionamento adequado do sistema. 

 

                     (2.6)  
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 Em geral, este controlador proporcional faz com que o sistema em malha fechada 

apresente erro de regime. 

A atuação do controlador integral é dada pela equação (2.7). Este controlador não é 

implementado individualmente como o controlador proporcional. Sistemas com este tipo de 

controlador costumam ser da forma PI ou PID. Na Figura 2.3 apresenta-se um exemplo de um 

sistema com um controlador PI.  

 

                                      
  

  
          , onde       

  

  
       (2.7) 

 

 A atuação do controlador PI é dada pela equação (2.8). A participação da parte integral 

é importante, visto que em muitos casos esta é responsável por anular o erro de regime do 

sistema em malha fechada. 

 

                                  (2.8) 

 

Figura 2.3-Sistema de controle com controlador PI. 

 

 Por fim, a atuação do controlador derivativo é dada pela equação (2.9). Este 

controlador também não é implementado individualmente. Sistemas com este tipo de 

controlador costumam ser da forma PD ou PID. Na Figura 2.4 apresenta-se um exemplo de 

um sistema com um controlador PD. 

            
    

  
   onde,                  (2.9) 
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Figura 2.4-Sistema em malha fechada com controlador PD. 

 

 A parte derivativa é implementada em conjunto com um filtro, reduzindo a 

amplificação do ruído.  

O controlador PD é dado pela equação (2.10). A parte derivativa contribui para 

amortecer as oscilações do sistema, visto que ele antecipa o comportamento futuro do sinal de 

erro calculando sua derivada. Já o controlador PID é implementado utilizando-se os três 

controladores em conjunto, conforme ilustrado na Figura 2.5.A atuação do controlador PID é, 

matematicamente, apresentada na equação (2.11). 

                 
    

  
       (2.10) 

 

Figura 2.5-Sistema em malha fechada com controlador PID. 

 

                             
    

  
     (2.11) 

  



 

 

32 

 

2.5 Sintonia de controladores PID 

 A sintonização dos parâmetros dos controladores podem ser feita partindo da resposta 

do sistema, quando este é sujeito a entradas específicas. A vantagem deste procedimento é 

não existir necessidade de conhecer o modelo do sistema (por vezes muito difícil de 

determinar). Pode-se assim concluir que se deverá recorrer a este procedimento somente 

quando o custo de calibração do controlador for inferior ao custo associado à análise do 

sistema e projeto do controlador adequado. (CAMPOS, M. et al, 2006) 

2.5.1 Sistema de primeira ordem com tempo morto (FODT) 

Modelos de primeira ordem (Figura 2.6) são, na maioria das vezes, aproximações da 

realidade, afinal raramente um processo real é linear e possui tal ordem. A variável K, na  

Figura 2.6, é conhecida como ganho do processo e a letra   representa a constante de tempo, 

ou seja, o tempo necessário para que a variável de processo (PV) chegue ao 63,2% do seu 

valor final após uma perturbação na entrada do processo. 

 

 

Figura 2.6. Modelo de primeira ordem. 

 

Para obter um modelo um pouco mais completo se adiciona o tempo morto (T), que é 

o  tempo que a PV leva para começar a variar ou sair do seu regime permanente a partir do 

instante em que o processo foi perturbado com o degrau. O modelo, chamado de primeira 

ordem com tempo morto – First Order Delay Time (FODT), é mostrado na equação 2.12, 

sendo um dos mais utilizados na prática para representar a dinâmica do processo e servir de 

base para a sintonia dos controladores PID (CORRIPIO, A. B., 1190). 

                          
 

    
           (2.12) 
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Para o cálculo dos parâmetros da planta deve-se obter a curva de reação, que é 

encontrada da seguinte maneira:  

 Esperar que o processo esteja em regime e então modificar o controlador para atuar no 

modo manual. Introduzir perturbações iniciais em degrau na variável manipulada de 

forma a garantir o condicionamento do sistema (verificar bandas mortas, histereses, 

etc.), isto é, efetuar dois ciclos de degraus para cima e para baixo. Esperar para que o 

sistema atinja o regime permanente estável (variável controlada constante) e que não 

esteja sendo perturbado por alguma outra variável (no caso de sistemas 

multivariáveis). 

 Introduzir um degrau na variável manipulada, e obter a resposta do processo. Esta 

resposta, portanto,  é a "curva de reação" da planta. A partir desta curva pode-se 

cálcular os parâmetros do modelo do processo. 

 Repetir pelo menos três vezes este ciclo, incluindo variações positivas e negativas na 

variável manipulada, e considerar como modelo do processo a média dos valores 

obtidos em cada uma destas identificações. O objetivo de repetir o teste éverificar se 

existe uma diferença na dinâmica do processo para uma variação positiva ou negativa 

da variável manipulada. Esta repetição também permite verificar se ocorreu alguma 

outra perturbação não desejada durante o teste (principalmente para procesos 

multivariáveis) que alterou o cáculo dos parâmetros do modelo. 

 

Obtenção dos parâmetros: 

 O ganho do processo (K)  é calculado dividindo-se a variação da variável controlada 

(PV) em regime permanente pela variação da variável manipulada (MV). Seja a figura 

2.3 composta pelos gráficos da entrada U (MV) e da saída Y (PV) do processo, o 

ganho K seria dado por: 

  
  

  
 
     
     

 

 A constante de tempo ( ) é o tempo a partir do início da perturbação na variável 

manipulado (MV), descontando o tempo morto, em que a variável controlada já 

atingiu 63.2% da variação total do novo regime permanente. Logo é o tempo para 

atingir:                       ). Na Figura 2.7,        ·. 
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 O tempo morto (T), T=       (na Figura 2.7), é o tempo a partir do início da 

perturbação na variável manipulada em que a variável controlada começa a responder. 

Este tempo também é conhecido como atraso de transporte, pois estaria associado ao 

tempo que a perturbação necessita para “ser transmitida” dentro do processo e 

começar a afetar a variável controlada. 

 

Figura 2.7. Dinâmica de um processo de primeira ordem. 

 

Quando a resposta do sistema não é exatamente a de um sistema de primeira ordem com 

atraso, é possível determinar o tempo morto e constante de tempo de outra maneira. Sendo a 

resposta de um sistema em malha aberta representado pela Figura 2.8, traça-se uma reta, 

tangente ao ponto de inflexão da curva de reação, sendo T dada pela interseção dessa reta com 

o eixo horizontal. Existem algumas formas de encontrar a constante de tempo. Neste caso,   é 

o tempo na qual a tangente intercepta a reta y(t) = K. Porém, como foi visto anteriormente,   

também pode ser o tempo em que a PV leva para atingir 63.2% do seu valor de regime. Em 

ambos os casos é preciso descontar o tempo morto. Segundo Åström & Hägglund (ASTROM, 

K. J., WITTENMARK, B. 1995) a segunda forma produz melhores aproximações, enquanto a 

primeira tende a gerar altos valores para  . 
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Figura 2.8. Respota ao degrau de um processo de primeira ordem em malha aberta 

2.5.2 Método Ziegler e Nichols (ZN) 

 Ziegler e Nichols propuseram regras para a sintonia de controladores PID baseadas na 

resposta experimental a uma excitação em degrau, ou no valor de     que resulta em 

estabilidade marginal para o controle proporcional apenas. A idéia básica é obter valores para 

os ganhos a partir de experimentos sobre o processo. As regras são muito utilizadas, sempre 

que o processo a ser controlado permitir, por fornecerem um ponto de partida para um ajuste 

mais fino. 

 Um dos métodos de Ziegler-Nichols, chamado “curva de reação do processo” (válido 

para sistemas de primeira ordem), analisa a resposta do sistema sem nenhuma ação do 

controlador, e, em seguida, se extrai desta curva parâmetros que resultarão nos ganhos 

        . Um segundo método proposto por Ziegler-Nichols, chamado “método do ciclo 

máximo” (válido para sistemas de segunda ou maior ordem), inicia-se com a análise da 

resposta do sistema em malha fechada apenas com o controlador proporcional, e, em seguida, 

extrai-se parâmetros da curva de resposta obtêm-se os valores         . Entretanto, este 

método não permite a escolha de especificações, tais como: tempo de estabelecimento, 

amplitude de sobre sinal e tempo de subida (BOLTON, 1995). Nesse trabalho somente o 

primeiro método será levado em consideração, uma vez que é o aplicado no modelo do 

paciente. A  

Tabela 2.4 mostra os valores das variáveis segundo o primeiro método, onde K é o ganho,   é 

a constante de tempo e T o tempo morto.  

 

Tabela 2.4-Sintonia segundo o primeiro método de Ziegler e Nichols. 
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Controlador Kp Ti Td 

P   /K*T - - 

PI 0.9  /K*T 3.33*T - 

PID 1.2  /K*T 2*T 0.5*T 

 

2.5.3 Método Chien, Hrones e Reswick (CHR) 

 O método Chien, Hrones e Reswick (CHR) deriva do trabalho de Chien (CHIEN  et al. 

,1952) em que se modificou o método de Ziegler e Nichols para que a malha de controle 

forneça uma resposta ao degrau com menor tempo de subida. Para isso propuseram dois 

critérios de desempenho: resposta mais rápida sem sobrevalor e resposta mais rápida com 

20% de sobrevalor. Os parâmetros são determinados a partir do modelo FODT (First Order 

Delay Time -modelo de primeira ordem com tempo morto).   

Tabela 2.5 mostra a sintonia por CHR considerando o critério de desempenho como 

resposta mais rápida sem sobrevalor. Já Tabela 2.6 ajusta o PID a partir de CHR considerando 

o critério da resposta mais rápida com 20% de overshoot. 

 

Tabela 2.5-Sintonia por CHR – sem overshoot. 

Controlador          

P 0.3   /K*T - - 

PI 0.35   /K*T 1.16*   - 

PID 0.6   /K*T   0.5*T 

 

 

Tabela 2.6-Sintonia por CHR – 20% de overshoot. 

Controlador          
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P 0.7   /K*T - - 

PI 0.6   /K*T   - 

PID 0.95   /K*T 1.357*   0.473*T 

2.5.4 Método de Cohen e Coon (CC) 

 O método de Cohen e Coon (COHEN & COON , 1953) considera os processos com 

tempos mortos mais elevados – fator de incontrolabilidade (   ) maior do que 0.3 – para 

desenvolver uma sintonia do controlador PID. A razão de declínio de 1/4 é o critério de 

desempenho desejado. A sintonia pelo método de CC pode ser encontrada na Tabela 2.7.  

 

Tabela 2.7-Sintonia segundo Cohen e Coon. 

Controlador          

P              
 

 
   

 

     
 

 

- - 

PI             
 

 
   

 

     
 

 

 
           

 
 
 

          
 
 
 
    

 

PID             
 

 
   

 

     
 

 

 
           

 
 
 

           
 
 
 
     

     

           
 
 
 
    

 Segundo Rivera et al. (RIVERA et al. ,1986) o método de Cohen e Coon possui 

desempenho razoável para valores de fator de incontrolabilidade (/) entre 0.6 e 4.6, sendo a 

robustez ruim para valores menores do que 2. Como é possível observar, o objetivo do 

método de CC é obter regras de sintonia para procesos com tempo morto maiores do que os 

estudados por Ziegler e Nichols. Da mesma maneira que ZN, o ajuste por Cohen e Coon 

produz sintonias agressivas, sugerindo-se, assim, diminuir os ganhos fornecidos pela tabela 

2.5 e aumentá-los progressivamente enquanto se observa o comportamento do processo. 
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2.5.5 Método da Integral do Erro 

 O método da integral do erro foi desenvolvido inicialmente por López et al. (LÓPEZ 

et at. , 1967) para ser aplicado em problemas regulatórios (ponto de operação – Setpoint – é 

fixo e se deseja manter o processo o mais próximo possível deste valor, apesar das 

perturbações). Posteriormente, Rovira et al. (ROVIRA et al., 1969) utilizam-o em seu trabalho 

para problemas servo (ponto de operação deve seguir uma trajetória). O critério de 

desempenho utilizado é a integral do erro em um período de tempo suficiente para que o 

sistema entre em regime. Na prática, os mais utilizados são o IAE (Integral do valor absoluto 

do erro) ou o ITAE (Integral do produto do tempo pelo valor absoluto do erro). López et al. 

(LÓPEZ et at. , 1967) em seu trabalho resolveram  numericamente o problema de otimização 

(obter as sintonias que minimizassem a integral) para várias razões entre o tempo morto e a 

constante de tempo do processo (fator (/)). A faixa de análise foi para fatores de 

incontrolabilidade entre 0 e 1. Ele obteve as seguintes equações para sintonia:  

    
 

 
      

 

 
 
 

              
 

    
 

 
 
 
 
                   

 

 
 
 

    

 Os valores de A, B, C, D, E e F são mostrados na Tabela 2.8 de acordo com os 

controladores e o critério desejado. 

 

Tabela 2.8: Constantes para o cálculo da sintonia – problema regulatório 

Controlador Critério A B C D E F 

PI IAE 0.984 -0.986 0.608 -0.707 - - 

PI ITAE 0.859 -0.977 0.674 -0.68 - - 

PID IAE 1.435 -0.921 0.878 -0.749 0.482 1.137 

PID ITAE 1.357 -0.947 0.842 -0.738 0.381 0.995 

 

 Rovira et al. (ROVIRA et al, 1969) também resolveram o problema de otimização 

numericamente e, para o problema servo, obtiveram as seguintes equações (somente o cálculo 

do tempo integral foi modificado): 
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Os valores de A, B, C, D, E e F são mostrados na  

Tabela 2.9 de acordo com os controladores e o critério desejado. 

 

Tabela 2.9: Constantes para o cálculo da sintonia – problema servo. 

Controlador Critério A B C D E F 

PI IAE 0.758 -0.861 1.02 .0323 - - 

PI ITAE 0.586 -0.916 1.03 -0.165 - - 

PID IAE 1.086 -0.869 0.740 -0.130 0.348 0.914 

PID ITAE 0.965 -0.850 0.796 -0.147 0.308 0.929 

 

 Todos os quatro métodos de sintonia supracitados foram testados para sintonia dos 

controladores propostos no Capítulo 4 . O método da integral do erro foi o que apresentou 

melhores resultados para a maioria dos controladores.  

2.6 Preditor de Smith  

 Um método proposto na literatura de Controle de Processos para melhorar o 

desempenho em malhas fechada na presença do atraso de transporte é a técnica de 

compensação do atraso (TDC – Time Delay Compensation). Este método tenta prever a saída 

do processo sem atraso e realimentá-la ao controlador. A técnica mais popular é o preditor de 

Smith (1957). O preditor de Smith é uma compensação de projeto baseada em modelo que 

divide o modelo da planta em duas parcelas: a dinâmica do modelo e o atraso. O controlador 

atua sobre o processo como se não existisse o atraso na dinâmica de malha fechada. O atraso 

está associado ao sinal de referência.  Como a planta utlizada nesse trabalho contém atrasos, a 

utilização do preditor de smith melhou significativamente os resultados obtidos no Capitulo 4.  
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 Por exemplo, considerando uma planta de primeira ordem com atraso, o diagrama de 

blocos com o controlador PID e o preditor de smith é mostrado na Figura 2.9 

 

Figura 2.9. Diagrama de blocos com Preditor de Smith 

 

 Com o uso do preditor de Smith, o atraso é transferido para fora da malha de controle, 

e o projeto do controlador pode ser feito de maneira convencional.  

 Os diagramas de bloco e equações a seguir demonstram matemáticamente a função do 

preditor de Smith.  

 

Considerando:  

 

Tem-se como função de malha fechada: 

 

 

 

O objetivo é deslocar o tempo morto para fora da malha:  
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Para isto, projeta-se um controlador a fim de que a função de transferência de malha fechada 

seja: 

 

 

Igualando as equações I e II obtem-se:  

 

 

 

 

 

O preditor tem a função de minimizar alguns efeitos indesejados devido ao tempo 

morto comum da planta. Como o sinal da variável controlada Y(s) chega com certo atraso no 

somador, a resposta transitória da planta controlada pode apresentar resultados indesejados 

como, por exemplo, um sobressinal elevado.  Os parâmetros do preditor devem ser os mais 

próximos possíveis dos da planta, porém se forem idênticos a diferença entre a saída do 

preditor e a saída da planta será zero 
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CAPÍTULO 3 

3. SISTEMAS EMBARCADOS 

 Sistemas embarcados ou embutidos são aqueles que manipulam dados dentro de 

sistemas ou produtos maiores, não possuem interface com o usuário e executam uma função 

específica. Geralmente são projetados para realizar uma função ou uma gama de funções e 

não para serem programados pelo usuário final, como os computadores pessoais. Eles 

interagem com o ambiente em que se encontram e coletam dados de sensores para modificar o 

ambiente utilizando atuadores. Devem ser à prova de falhas, visto que interagem com o meio 

e causam impactos. 

 Segundo Wolf (WOLF, W. 2001), os sistemas embarcados apresentam características 

em comum com os sistemas computacionais, mas não possuem a mesma uniformidade. Cada 

aplicação apresenta requisitos diferentes de desempenho, consumo de potência e área 

ocupada. Isso pode acarretar em uma combinação diferente de módulos de hardware e 

software para atender a esses requisitos. Para Yaghmour (YAGHMOUR K., 2003), os 

sistemas embutidos podem ser classificados segundo quatro critérios: tamanho, 

conectabilidade, requisitos de tempo e interação com o usuário. 

 Estamos cercados por sistemas embarcados, eles estão cada vez mais presentes em 

nosso dia a dia,  as máquinas de lavar, televisões, eletrodomésticos, automóveis, caixas de 

banco eletrônicos, equipamentos de comunicação como modems, roteadores, etc. são todos 

sistemas processados, onde algum tipo de informação é manipulada. 

Praticamente todos os sistemas de controle implementados atualmente são baseados 

em sistemas controlados por computador. Basicamente, este tipo de sistema e composto de 

um processo real (planta analógica), um sistema digital processado e conversores A/D 

(analógico-digital) e D/A (digital-analógico). Apresenta-se na Figura 3.1 um diagrama de 

blocos deste tipo de sistema (ASTROM; WITTENMARK, 1997). 
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Figura 3.1. Diagrama de blocos de um sistema controlado por computador. 

 

 Esse computador pode ser um sistema embarcado que se caracteriza por ser um 

sistema computacional desenvolvido para uma aplicação específica, ou seja, normalmente fica 

encarregado de apenas uma tarefa ou função, possibilitando sua reação no tempo adequado. É 

constituído por componentes de hardware e de software/firmware. Todo sistema embarcado 

apresenta alguns requisitos tais como: pequeno porte, baixo custo, segurança e confiabilidade, 

reatividade e devem ser de tempo real. 

De forma adversa ao desenvolvimento em plataforma PC, o hardware envolvido em 

sistemas embarcados usualmente apresenta um baixo poder computacional em termos de 

processamento e espaço de memória, visto que o propósito destes consiste em realizar uma 

determinada tarefa em tempo real, utilizando-se para tanto de dispositivos de baixo custo. 

Portanto, diferentes técnicas devem ser empregadas com o intuito de embarcar o mesmo 

sistema implementado na plataforma PC em um hardware de desempenho e recursos 

limitados. Adicionalmente, o sistema ainda dependerá dos requisitos de tempo real da 

aplicação e das características do hardware envolvido. Geralmente, um sistema embarcado 

pode ser constituído de um microcontrolador, Processador Digital de Sinal (Digital Signal 

Processor - DSP), ou hardware reconfigurável (Field Programmable Gate Array - FPGA), 

conforme (BATURONE et al, 2008). 

3.1 Principais características dos Sistemas Embarcados 

 A principal característica de um sistema embarcado e comum a todos é que estes são 

sistemas que manipulam dados dentro de sistemas ou produtos maiores. Além desta 
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característica, existem outras, identificadas por Peter Marwedel em (MARWEDEL P., 2003), 

listadas a seguir: 

• Sistemas embarcados são projetados para realizar uma função ou uma gama de 

funções e não para serem programados pelo usuário final, como os computadores 

pessoais. O usuário pode alterar ou configurar a maneira como o sistema se comporta, 

porém não pode alterar a função que este realiza. 

• Normalmente interagem com o ambiente em que se encontram, coletando dados de 

sensores e modificando o ambiente utilizando atuadores. 

• Devem ser confiáveis. Muitos destes sistemas realizam funções críticas, onde falhas 

podem causar catástrofes. A principal razão para que estes sistemas sejam a prova de 

falhas, é que eles interagem com o meio, causando impactos a este.  

• Possuem outras métricas de eficiência além das já conhecidas por projetistas de 

sistemas desktop e servidores. Abaixo estão algumas delas: 

o Consumo de Energia: Tendo em vista que muitos sistemas embarcados são 

móveis, e são alimentados por baterias, estes devem ser projetados para 

consumir o mínimo de energia possível.  

o Tamanho de código: Todo código da aplicação que é executada em um sistema 

embarcado deve estar presente neste, quase sempre em memória. Muito 

raramente sistemas embarcados possuem dispositivos de armazenamento 

magnético, como discos rígidos, para armazenar código, logo a disponibilidade 

de memória é muito limitada, por isso o desperdício de memória deve ser 

evitado pelos programadores de softwares embarcados. 

o Execução eficiente: O uso de recursos de hardware deve ser restrito ao que é 

realmente necessário para implementar uma certa função. Os requisitos de 

tempo devem ser satisfeitos empregando-se o mínimo de recursos possível e 

minimizando o consumo de energia.  

o Peso: Sistemas móveis devem ser leves. Os exemplos dos celulares de primeira 

geração mostram que sistemas móveis pesados tendem a desaparecer. 

o  Custo: O uso eficiente de componentes de hardware pode baixar o custo final 

de um sistema embarcado. 

• Grande parte dos sistemas embarcados não possui teclados, mouses, monsitores ou 

outros dispositivos encontrados em computadores pessoais para realizar 

interfaceamento com o usuário. Sistemas embarcados possuem interfaces dedicadas, 



 

 

45 

 

como botões, leds e chaves. Por isso dificilmente o usuário reconhece a informação 

sendo transmitida ou processada dentro deles. 

• Muitos sistemas embarcados possuem requisitos de tempo real. Não completar uma 

tarefa em um tempo determinado pode resultar em perda de dados e conseqüentemente 

de qualidade (aplicações multimídia) ou causar danos. Em sistemas de tempo real, 

uma resposta do sistema deve ser explicada e comprovada sem argumentos estatísticos 

(KOPETZ H. , 1997). 

• Muitos sistemas embarcados são híbridos, pois são compostos por partes analógicas e 

partes digitais. As partes analógicas utilizam sinais contínuos em valores de tempo 

contínuos, e as partes digitais usam sinais discretos no tempo discreto. 

• Tipicamente, sistemas embarcados são reativos ao ambiente, ou seja, eles estão em 

interação contínua com o ambiente e executam em um ritmo determinado por este. 

Pode-se dizer que um sistema reativo encontra-se em um estado, esperando por uma 

entrada. Para cada entrada recebida, ele realiza o processamento da informação e gera 

uma saída. Autômatos são exemplos de sistemas reativos. 

 

 Levando em consideração as restrições e limitações dos sistemas embarcados, a parte 

do projeto a ser embarcada será apenas um controlador PID e reconfigurável. A identificação 

de sistemas, métodos adaptativos e escolha dos parâmetros adequados para o controlador 

serão feitos com auxílio do Simulink/Matlab®. 

 O hardware no qual o PID será embarcado em um PIC P16F877A com auxilio dos 

softwares MikroC Pro, WinPic 800 e o simulador Proteus®
3
, utilizado no início do projeto. A 

comunicação com o PC será feita através da porta serial RS-232.  

 A importância de embarcar esse projeto se resume, principalmente, a mobilidade e 

redução de custos. Não é viável, na maioria dos projetos, a utilização de grandes e potentes 

(caros) computadores para a realização de uma tarefa que pode ser implementada em um 

hardware menor e dedicado.  

                                                 

3
 Proteus®: é um software amplamente usado para simulação de microprocessadores. 
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3.2 Microcontrolador 

 Microcontroladores são geralmente utilizados em automação e controle de produtos e 

periféricos, como sistemas de controle de motores automotivos, controles remotos, máquinas 

de escritório e residenciais, brinquedos, sistemas de supervisão, etc. Por reduzir o tamanho, 

custo e consumo de energia, e se comparados à forma de utilização de microprocessadores 

convencionais, aliados a facilidade de desenho de aplicações, juntamente com o seu baixo 

custo, os microcontroladores são uma alternativa eficiente para controlar muitos processos e 

aplicações. (HEATH, S. , 2003) 

 Os microcontroladores podem ser encontrados em praticamente todos os dispositivos 

eletrônicos digitais que nos cercam: teclado do computador,  monitor, disco rígido, relógio de 

pulso, rádio relógio, máquinas de lavar, forno de micro-ondas, telefones, etc. São compatíveis 

e estão presentes em diversos equipamentos como mostra a Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Compatibilidade dos microcontroladores.  

 

Originalmente um microcontrolador era escolhido por seu desempenho de 

processamento, família tecnológica e capacidade de memória. Como a unidade de 

processamento e a memória ocupavam quase toda a área de silício, sobrava muito pouco 

espaço para os periféricos, que eram poucos e limitados em recursos. 

Atualmente, com a evolução dos processos de produção e tecnologia dos 

microcontroladores, a área ocupada pela unidade de processamento e memória foi muito 

reduzida, o que abriu, literalmente, espaço para a incorporação de diversos periféricos junto 

ao microcontrolador. Como uma boa parte dos periféricos utiliza funções analógicas e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_lavar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno_de_micro-ondas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
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circuitos analógicos não podem ser reduzidos tão facilmente como os digitais, a maior parte 

do silício agora é dedicada aos circuitos periféricos.  

Os microcontroladores disponíveis no mercado, de todos os fabricantes, oferecem uma 

ampla gama de opções de periféricos, incluindo ADCs (conversores analógico-digitais), 

DACs (conversores digital-analógicos), PWMs (moduladores por largura de pulso), além de 

interfaces I2C, SPI, USB, Ethernet, e outras. Essa diversidade de opções, por um lado, 

permite que se execute projetos com todas as funcionalidades que se possa imaginar, mas, por 

outro lado, implica em maior dificuldade na escolha do microcontrolador mais adequado.  

3.2.1 PIC (Peripheral Interface Controller) 

 O PIC é um componente eletrônico pertencente à classe dos microcontroladores 

programáveis de arquitetura Harvard e conjunto reduzido de instruções (RISC). Em síntese, é 

um microcomputador completo, consistindo de uma memória RAM, memória não-volátil 

EEPROM, memória de programa, controladores de E/S digital e analógica (opcional) em 

torno de uma CPU com um conjunto reduzido de instruções, dentro de um único chip. Assim 

como outros microcontroladores, pode ser programado para executar diversas tarefas, como 

controlar um dispositivo eletro-mecânico, realizar medições, exibir informações em um 

display, ou simplesmente piscar luzes. A simplicidade, disponibilidade e o baixo custo são os 

principais atrativos do PIC. 

 A programação pode ser feita em um PC com ferramentas disponíveis gratuitamente 

em Assembler ou C, mas requer o uso de um dispositivo programador para transferir o código 

do programa para dentro do PIC. Normalmente isto pode ser feito de duas maneiras:  

Inserindo-se o PIC no soquete apropriado do programador. Posteriormente, o mesmo é 

transferido para o circuito definitivo, onde pode ser soldado diretamente à placa de circuito 

impresso ou inserido em um soquete. Conectando-se um programador serial em um soquete 

previamente soldado à placa de circuito impresso onde o PIC já reside. Isto é conhecido como 

In-Circuit Serial Programming ou ICSP. Esta modalidade é bastante prática e causa menos 

estresse ao PIC, por evitar seu constante manuseio durante repetidos testes. 

 Há vários tipos diferentes de programadores cujo projeto pode ser encontrado na 

Internet ou adquirido pronto de determinados fornecedores. A maioria deles é de fácil 

construção e pode ser conectado ou à porta paralela ou à porta serial do PC. De fato, qualquer 
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computador que disponha de uma dessas interfaces pode ser usado para programação do PIC. 

A Figura 3.3  mostra o PIC utilizado neste trabalho.  

 

 

Figura 3.3. PIC P16F877A. 

 

3.2.1.1 PIC P16F877 

 O número 16 significa que ele faz parte da família "MID-RANGE". É um 

microcontrolador da família de 8 bits. Isto significa que a ALU (Arithmetic and Logique Unit 

ou Unidade Aritmética e Lógica em português) lida com palavras de no máximo 8 bits. A 

letra F indica que a memória de programa deste PIC é do tipo "Flash". Cada linha da memória 

é uma palavra de 14 bits. Os três últimos números permitem identificar precisamente o PIC, 

que neste caso é um PIC do tipo 877. A referência 16F877 pode ter um sufixo do tipo "-XX", 

onde XX representa a freqüência máxima do relógio que o PIC pode receber. (MICROCHIP 

TECHNOLOGY ,2008) 

Algumas características desse PIC são :  

 Sua frequência de operação (clock) vai até 20MHz, resultando em uma velocidade de 

processamento de 5 MIPS. 

 Possui memória flash de programa com 8192 palavras de 14 bits, memória RAM com 

368 bytes e memória EEPROM com 256 bytes. 

 Seu conjunto de instruções RISC se compõe de 35 instruções. 

 Pode funcionar com alimentação de 2V a 5,5V. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ALU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC
http://pt.wikipedia.org/wiki/MIPS_%28medida%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM
http://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Byte
http://pt.wikipedia.org/wiki/RISC
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 Sua pinagem DIP tem 40 pinos. 

 A versão mais recente do PIC16F877A contém um módulo de 2 comparadores 

analógicos (CMCON) e um módulo gerador de voltagem de referência (VRCON). 

Como periféricos ele possui: 

 5 conjuntos de portas de entrada e saída (total de 33 portas) 

 Conversor analógico-digital de 10 bits de resolução e 8 canais de entrada 

 Periférico de comunicação paralela e serial (USART e MSSP) 

 2 Módulos CCP (Comparação, Captura e PWM) 

 3 Timers (1 de 16 bits e 2 de 8 bits) 

 Watchdog timer 

 

3.2.2 Ferramentas para o projeto e simulação 

3.2.2.1 Proteus®  

 O ambiente de simulação Proteus permite a simulação de circuitos eletrônicos 

analógicos e digitais de forma simultânea. Sendo assim, é possível avaliar, por exemplo, se o 

controlador PID projetado funciona de forma adequada. O que é relevante é que o usuário usa 

exatamente o microcontrolador desejado, com os conversores A/D e D/A de modelos 

específicos para avaliar se o seu projeto está correto. Então, as características dos dispositivos 

são inseridas como parâmetros da simulação, permitindo que   projetista desenvolva o seu 

primeiro protótipo com uma segurança maior. A fim de possibilitar uma simulação completa, 

o ambiente Proteus fornece blocos de função de transferência com entrada e saída analógica 

para simulação de plantas, osciloscópio, multímetros e o terminal virtual que simula a 

comunicação entre um PC e o microcontrolador através da porta serial. A Error! Reference 

source not found. mostra um exemplo de uma implementação de um controlador PID para 

um estimulador neuromuscular. (Prado T. A., 2009)   

http://pt.wikipedia.org/wiki/USART
http://pt.wikipedia.org/wiki/PWM
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Figura 3.4- Exemplo de projeto no ambiente Proteus.  

 

3.2.2.2 MikroC Pro®  

 MikroC for PIC e MikroC PRO for PIC são softwares (compiladores ANSI C) da 

MikroElektronika que transformam o seu programa em linguagem de alto nível para os 

códigos hexadecimais das instruções do programa a serem gravados no seu microcontrolador 

PIC (360 microcontroladores PIC são suportados pelo MikroC PRO for PIC).  

 

3.2.2.3 WinPic 800  

 É um programa simples utilizado para programas o firmware do PIC a partir de um 

arquivo .HEX.  

 

Figura 3.5. Software WinPic 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_alto_n%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_hexadecimal
http://suportemikrocforpicptbr.blogspot.com/2010/06/microcontrollers-are-supported-by_06.html
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A maioria dos PICs modernos pode ser reprogramada várias vezes porque o programa 

pode ser apagado eletricamente.  

 

 WinPIC  permite:  

 Programação de arquivo HEX em um microcontrolador PIC 

  ler o conteúdo de um PIC e salvá-lo como um arquivo HEX 

  ler e modificar a palavra de configuração do (s) do PIC 

 

Este capítulo apresentou um breve teoria para o melhor entendimento dos sistemas 

embarcados, assim como algumas ferramentas que foram utilizadas para obtenção dos 

resultados mostrado no capitulo 4.  
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CAPÍTULO 4 

4. METODOLOGIA E RESULTADOS 

O presente trabalho tem como objetivo o projeto e implementação de um controlador 

PID para pressão arterial embarcado, assim como a sua comunicação com um sistema de 

monitoramento responsável por enviar alertas aos médicos e familiares.  

O projeto será dividido em dois módulos: O ControlCare (CC) , responsável pelo 

controle que será embarcado em um hardware e o AngelCare (AG) responsável pela parte de 

monitoramento e alertas.  

A Figura 4.1 ilustra a arquitetura do sistema completo, assim como as tecnologias 

utilizadas. As seções 4.1 e 4.2  descrevem detalhadamente o projeto e funcionamento do 

sistema proposto.  

 

Figura 4.1. Diagrama do sistema proposto.  
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4.1 ControlCare 

 O ControlCare é um sistema de controle de pressão arterial através da infusão de 

drogas vasodilatadoras , nesse caso o NPS.  O sistema, como mostra a Figura 4.2, é dividido 

em dois módulos: embarcado e não embarcado que serão conectados via serial RS-232. A 

parte não embarcada será implementado no Simulink/Matlab® e a embarcada em um PIC 

P16F877A.  

  

Figura 4.2. Funcionamento do sistema. Módulo embarcado e não embarcado 

  

 A Figura 4.3 apresenta o diagrama de blocos do sistema de controle ompleto, no qual 

o algoritmo para a identificação e da seleção de controladores é mostrado na Figura 4.4.  

 

Figura 4.3. Diagrama de blocos do sistema com preditor de Smith. 

RS-232 
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 A identificação e algoritmos para seleção do melhor controlador são implementados 

na parte não embarcada , módulo off-line, do sistema que é composto por quatro partes assim 

como mostra a Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Algoritmo para escolha do melhor controlador. 

 

 As seções seguir trazem detalhes das quatros fases mostradas na Figura 4.4 e do 

funcionamento completo mostrado na Figura 4.3, explicando o projeto, a identificação, a 

sintonia, a escolha do controlador ideal, a passagem de parâmetros para o PIC e a execução do 

sistema.  

4.1.1 Identificação dos parâmetros do sistema 

O primeiro passo é a obtenção de um modelo do paciente válido, e para isso serão 

utilizados métodos de identificação de sistemas. A figura abaixo representa como o processo 

de obtenção de um modelo matemático válido é feito.   

A técnica utilizada para identificação foi a análise da resposta ao degrau,  isto é, 

pequenas dosagens da droga são injetadas no paciente e a resposta é observada. Como 

sabemos o modelo da planta (eq. 2.4), analisando a saída podemos obter os parâmetros 

desejados.  
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Figura 4.5. Identificação do modelo do paciente. 

 

Um problema encontrado com esse método foi a identificação da saída quando a 

mesma possui a presença de ruídos. A solução encontrada foi projetar um filtro da mediana 

móvel que será mais detalhado a seguir.  

A Figura 4.6 mostra o digrama de blocos do Simulink utilizado no processo de 

identificação.  

 

Figura 4.6. Diagrama de blocos do Simulink do processo de identificação do sistema.  

 

O bloco paciente gera um paciente aleatório para ser controlado, o de identificação 

executa a identificação da saída (ou seja,identifica os parâmetros) e o atribuir parâmetros 

atribui os parâmetros encontrados pela identificação a planta.  

A da Figura 4.6 mostra a resposta ao degrau de uma planta em malha aberta, que 

possue os seguintes parâmetros originais:      ,     ,      ,       e      . :  
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Figura 4.7- Resposta ao degrau do diagrama da Figura 4.6. 

 

O processo de identificação se dá através da análise dessa saída, na qual pelo gráfico 

podemos obter diretamente os atrasos Ti e Tc , como mostra a Figura 4.8 (na qual é resultado 

de  um zoom entre 0-250segs na Figura 4.6) : 

 

Figura 4.8- Identificação dos parâmetros         . 

 

A saída é a soma de duas funções de primeira ordem com atraso como mostra a 

equação (4.1). 

                             
        

    
  

              

    
                                        (4.1) 
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Temos a  representação no tempo de uma função de primeiro ordem com atraso como:  

                           
        

                                                        (4.2) 

Assim, escolhendo dois pontos entre               , Figura 4.8, e montando duas 

equações não lineares temos:  

                             
        

                                                  (4.3) 

                             
        

                                            (4.4) 

 Resolvendo as equações não lineares, se obtêm o ganho (  ) e o tempo    . Como    

+     = ganho final, podemos facilmente obter o ganho    

Para o exemplo da Figura 4.6, os parâmetros reais e os identificados foram:  

 

Tabela 4.1. Comparação dos parâmetros reais e identificados sem ruído. 

Parâmetros Reais Identificados 

   5 5.1084 

   50 50.000 

   60 59.5000 

  50 48.9732 

  0.3 0.2724 

 

A Figura 4.9 mostra a saída da planta com parâmetros e reais e com os parâmetros 

identificados pelo algoritmo de identificação.  
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Figura 4.9. Comparação da saída real e identificada. 

 

De acordo com a Figura 4.9, observa-se que o algoritmo de identificação é bem 

eficiente e a saída ficou bem próxima da real. Porém o algoritmo foi executado em uma saída 

sem ruído. Para que possamos executar esse algoritmo em uma saída com ruído foi utilizado 

um filtro da media móvel como explicado a seguir.  

 

4.1.1.1 Identificação com ruído  

 A saída da planta do modelo 5 utilizado anteriormente com a adição de um ruído 

branco de        é mostrada na Figura 4.10.  

 

 

Figura 4.10. Saída da planta com adição de ruído 
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 O filtro da média móvel usa uma janela móvel de J amostras para calcular a média de 

uma seqüência de dados, a cada instante de tempo. Se for conhecida a freqüência do ruído, 

este pode ser eliminado ajustando-se a janela de amostragem do filtro media-móvel ao valor 

do período do ruído ou a um múltiplo deste período. Utilizando uma janela de 1000 amostras 

o resultado obtido é mostrado na Figura 4.11: 

 

 

Figura 4.11. Saída da planta após a utilização do filtro da média móvel. 

 

 Após a filtragem o algoritmo de identificação é executado e os seguintes resultados 

são obtidos:  

 

Tabela 4.2. Comparação dos parâmetros reais e identificados com ruído. 

Parâmetros Reais Identificados sem 

ruído 

Identificados com 

ruído 

   5 5.1084 4.7403 

   50 50.000 47.500 

   60 59.5000 61.500 

  50 48.9732 54.958 

  0.3 0.2724 0.4012 
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Figura 4.12. Comparação da saída real e identificada com filtragem do ruído. 

 

 Vale ressaltar que em todos os casos utilizados a identificação de sistemas (com ruído 

e sem ruído) o controlador selecionado para as respectivas plantas foram os mesmos 

selecionados para a planta com os parâmetros reais.  

Com a identificação feita e validada, deve-se, então, encontrar o controlador adequado 

para esse paciente. Alguns algoritmos de escolha e otimização foram implementados e seus 

resultados serão apresentados a seguir.   

 

4.1.2 Projeto dos controladores PID 

O sistema a ser projetado possui um controlador que irá controlar a taxa de infusão da 

droga  (ex: NPS), um atuador (ex: bomba de infusão) que irá injetar a droga no paciente e um 

sensor que mede a pressão atual do mesmo e realimenta o sistema. A Figura 4.13 mostra um 

diagrama de blocos que ilustra esse processo.  

 

Figura 4.13- Diagrama de blocos padrão de um sistema com atuador.  
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Para a realização de um projeto consistente algumas restrições de saída e entrada 

devem ser levadas em consideração (Slate, J. B. , 1980):  

 Na entrada: A variação aceitável da taxa de infusão I(t) de NPS é :  

                                                                             (R1) 

 Na saída: A taxa máxima aceitável de mudança na PAM do paciente em um intervalo 

de amostra de 15 segundos é: 

                                             (R2) 

 Na saída: A pressão não deve cair mais de 20 mmHg abaixo do setpoint. Nesse 

trabalho o valor de setpoint usado é de 100 mmHg, portanto o valor mínimo aceitável 

da pressão arterial é: 

                             (R3) 

Além das restrições acima, o projeto utilizou a planta da Equação 2.4 representando o 

comportamento do paciente (onde a entrada é a taxa de infusão do NPS e a saída é a variação 

da PAM)  e a regra da Equação 2.3 na qual leva em consideração um ruído e a pressão incial 

para obtenção do valor da PAM. 

 

4.1.2.1 Banco de controladores  

Como já citado no Capítulo 2, os parâmetros da equação 2.4 podem variar de paciente 

para paciente. Portanto a estratégia utilizada foi selecionar sete pacientes abrangendo de 

forma uniforme toda a gama de valores da Tabela 2.2. Assim, foram projetados sete 

controladores (que preencham os pré-requisitos) sendo uma para cada paciente. Com isso 

cria-se um banco de modelos de controladores que será consultado para escolha do melhor 

controlador para o paciente a ser controlado.   

A Figura 4.14 apresenta um diagrama de blocos representando a etapa do projeto dos 

sete controladores.  
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Figura 4.14. Diagrama de blocos do projeto do banco de controladores.  

 

Inicialmente foram escolhidos os sete pacientes modelos. Os parâmetros escolhidos, 

representados na Tabela 4.3, trazem uma combinação das variáveis envolvidas, isto é, 

pacientes com sensibilidade e atrasos baixos, sensibilidade baixa e atrasos altos, sensibilidade 

e atrasos altos, sensibilidade alta e atraso baixo, assim como valores nominais e medianos.  

 

Tabela 4.3. Parâmetros dos pacientes-modelo. 

Paciente Ganho    Tempo t Atraso    Atraso    Ganho   

1 0,25 30 20 30 0 

2 0,25 60 60 75 0,4 

3 0,625 35 30 37,5 0,1 

4 1 40 40 45 0,2 

5 5 50 50 60 0,3 

6 9 60 60 75 0,4 

7 9 30 20 30 0 

 

Para o projeto dos sete controladores correspondentes foram utilizados métodos de 

sintonia, porém, para isso foram encontrados os modelos de primeira ordem com tempo morto 

(FODT) para cada paciente de acordo com os métodos de sintonia apresentados na seção 
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2.5.1. Foram encontrados dois modelos (FODT) para cada paciente, um através do ponto de 

inflexão e o outro através do tempo no qual a variável controlada já atingiu 63.2%. A Figura 

4.15 e a Figura 4.16 trazem respectivamente o diagrama de blocos do Simulink e o resultado 

da simulação. No gráfico da Figura 4.16 pode-se observar que o FODT-2 que representa a 

saída que utiliza o tempo no qual a variável controlada já atingiu 63.2% aproxima-se mais da 

função original. Esse resultado repetiu-se para todos os sete pacientes, portanto o modelo 

FODT utilizado para sintonia dos parâmetros foi o segundo. Essa saída corresponde ao uso 

dos seguintes parâmetros:                              . 

 

Figura 4.15- Diagrama de blocos do Simulink , utilizado para encontrar os modelos FODT dos 
pacientes. 

 

 

Figura 4.16- Saída dos modelos FODT de um paciente com valores próximos aos nominais.  
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4.1.2.2 Sintonia dos controladores 

Com os modelos FODT calculados, os métodos de sintonia já podem ser utilizados. 

Para escolha do controlador e seus parâmetros adequados foram testados quatro métodos de 

sintonia, supracitados nas seções 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 e 2.5.5 , são eles Ziegler e Nichols(ZN), 

Chien, Hrones e Reswick(CHR), Cohen e Coon (CC) e Integral do erro. Foram feitas 

simulações testando os três métodos de sintonia com controladores PI e PID.  Os 

controladores PI obtiveram melhores resultados e entre eles três métodos foram melhores: 

Integral do erro com parâmetros IAE, CC e CHR com 20% de overshoot. Na maioria dos 

casos o método de integral do erro obteve resultados mais satisfatórios.  Após a sintonia 

prévia, para cada paciente, ainda foi feita uma sintonia fina até que fosse encontrado um 

controlador que satisfizesse todas as condições mencionadas nas restrições R2 e R3 

mencionadas no começo desta seção.  

A Figura 4.17 mostra o diagrama de blocos do Simulink utilizado para os testes dos 

controladores com o paciente no modelo “real” com dois atrasos. Alguns valores utilizados 

foram: A pressão arterial inicial    de 150mmHg (representando uma hipertensão),  setpoint 

de 100mmHg, saturação máxima de 180 ml/h de acordo com a regra R1 e um ruído branco 

com valor de 4 mmHg (baixo nível) (Slate, 1980) (H. Kaufman et al.,1984).  

 

Figura 4.17-Diagrama de blocos do sistema proposto. 

  

Todos os testes iniciais foram feitos com objetivo de controlar a planta sem o uso do 

preditor de Smith. Este foi acrescentado depois para melhoria e os testes serão mostrados em 

seções seguintes.  

As figuras abaixo mostram as saídas dos sete controladores projetados, e a  Tabela 4.4 

mostra os valores dos parâmetros de cada controlador projetado no banco de controladores. 
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Figura 4.18. Paciente 1 controlador 1.                        Figura 4.19. Paciente 2 controlador 2.  

 

Figura 4.20. Paciente 3 controlador 3.                       Figura 4.21. Paciente 4 controlador 4.  

 

 

Figura 4.22. Paciente 5 controlador 5.                    Figura 4.23. Paciente 6 controlador 6.  
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Figura 4.24. Paciente 7 controlador 7. 

 

Tabela 4.4. Parâmetros dos controladores PI do banco. 

Modelo/Controlador          

1 6,9346 0,06 0 

2 3,6 0,0295 0 

3 2,4 0,0028 0 

4 0,75 0,014 0 

5 0,1 0,0013 0 

6 0, 035 0,00048 0 

7 0,01 0,0012 0 

 

4.1.2.3 Escolha do melhor controlador 

Para a seleção do melhor controlador, o modelo identificado do paciente é analisado e 

submetido ao banco de controladores em busca do controlador adequado. Na primeira etapa 

são escolhidos os dois melhores controladores para a planta, e estes são analisados e o melhor 

é selecionado de acordo com a regra a seguir: é feita uma média dos valores obtendo um valor 

único que pode representar qual saída tem menor erro de regime e é menos oscilatória. Caso 

dois controladores tenham desempenho parecido (diferença entre os dois menor do que 0.5) o 

que apresenta menor tempo de estabilização é escolhido. 
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                                             (4.5) 

Onde, “f” é o tamanho do vetor “saída” que contêm a saída resultado da ação de um 

controlador e “r” é a referência. Basicamente essa equação resulta em um número que 

representa quão grande/pequeno é o erro do sistema.  

 Ao obter os   correspondentes aos dois melhores controladores, é feita uma análise 

para escolha do melhor:  

 

                                   : Escolhe-se o de menor tempo de estabilização; 

                                    : Escolhe-se o de menor erro. 

 

 Esse valor de 0.5 (0.5% da referência) é um valor empirico testado e determinado após 

1.000 testes, oferecendo sempre resultados satisfatórios. Esse valor determina apenas que 

quando os erros são muitos próximos (<0.5) , deve-se escolher o controlador com menor 

tempo de estabilizaçao. Vale ressaltar que isso é uma otimizaçao pois se foram encontrados 

dois controladores com erros muito próximos e pequenos, provavelmente, ambos servirão 

para o controle do paciente.  

 Após toda implementação e projeto no simulink, vários testes foram feitos para validar 

o sistema antes de embarcar o PID.  

4.1.3 Testes e resultados do Simulink 

O projeto foi simulado 1.000 vezes para validar os algoritmos de escolha do 

controlador e de identificação.  

Para o teste da identificação foi analisado se a escolha do controlador é a mesma para 

planta identificada (com e sem ruido) e para planta real. A Tabela 4.5 mostra os resultados 

obtidos, onde sucesso é quando controlador escolhido foi o mesmo, satisfatório é quando não 

foi o mesmo mas o escolhido também controlou a planta dentro dos pré-requisitos exigidos e 

fracasso é quando não foi o mesmo e o escolhido não controlou a planta adequadamente. 
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Tabela 4.5. Resultados do algoritmos de identificação 

Teste/porcentagem Sucesso Satisfatório Fracasso 

Identificação sem 

ruído 

98.9% 1.1% 0.0% 

Identificação com 

ruído 

78,5% 20,3% 1,2% 

 

A Figura 4.25 mostra um exemplo de resultado satisfatório, no qual o controlador 

ideal, escolhido com os parâmetros reais da planta, é o controlador 5 , mas o controlador 

escolhido para planta identificada (com ruído) foi o controlador 6. O resultado é considerado 

satisfatório pois mesmo escolhendo um controlador diferente do ideal, o escolhido consegue 

controlar bem a planta.  Essa mesma planta, se identificada desconsiderando o ruído, obtem 

sucesso no resultado, pois o controlador escolhido é, também, o 5, como mostra a Tabela 4.6. 

 

Figura 4.25. Saídas de uma mesma planta com dois controladores diferentes. 
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Tabela 4.6. Resultado de um experimento satisfatório. 

Parâmetros/resultados Real Estimado 

sem ruído 

Controlador 

selecionado 

Estimado 

com ruído 

Controlador 

selecionado 

Ganho 5.7719 5.9066 Kp=0.1 

Ti=0.013 

Td=0 

6.3914 Kp=0.035 

Ti=0.0004 

Td=0 

Tempo 32.6967 34.7031 31.5871 

Alpha 0.3621 0.3310 0.2355 

Atraso Ti 23.2345 24.000 24.500 

Atraso Td 64.9758 64.500 59.5874 

 

Para otimizar o controle foi acrescentado um preditor de Smith e foi observada uma 

melhora significativa nos resultados, como mostra a Tabela 4.7, e os gráficos seguintes. 

 

Tabela 4.7. Melhoria do controle com o preditor de Smith 

Teste/porcentagem Melhoria Não influenciou 

Controle com preditor 99.1% 0.9% 

 

Foram selecionados três pacientes para comprovar a melhoria dos resultados com o 

Preditor de Smith. A Figura 4.26  comprava essa melhoria nos três pacientes da Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8. Parâmetros dos pacientes testandos com preditor de Smith. 

Parâmetros/Pacientes Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 

Ganho 1.1035 7.6063 1.1832 

Tempo 38.3549 37.6285 58.8569 

Alpha 0.3860 0.3717 0.3269 

Atraso Ti 41.8753 52.5714 20.1854 
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Atraso Td 73.0878 40.9586 64.8710 

Controlador 4 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Resutados do controle com e sem preditor de Smith. 

 

Para facilitar o uso do Simulink foi criada uma interface gráfica, apresentada pela 

Figura 4.7,  que tem callbacks para  todas as funções e scripts implementados para a 

identificação e escolha do controlador adequado.  Primeiramente é gerado o paciente, depois é 

feita a identificação, logo após a escolha do PID adequado e por útilmo a plotagem. O usuário 

tem, também, a opção de executar o controle com ou sem ruído e com ou sem o Preditor de 

Smith.  
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Figura 4.27. Interface gráfica utilizada para o ControlCare. 

 

4.1.4 Controlador Embarcado 

O controlador embarcado será configurado de acordo com os parâmetros do 

controlador adequado selecionado pelo Simulink. Vale lembrar que todo o processo de 

identificação da planta e escolha do controlador mais adequado será realizado no computador 

(não embarcado).   

 Inicialmente foi montado um projeto com o controlador P16F877A no software de 

simulação Proteus, tendo como objetivo principal o aprendizado sobre o funcionamento do 

respectivo PIC. A Figura 4.28 mostra a simulação montada e a Figura 4.26 mostra a saída do 

osciloscópio. Os parâmetros do ganho e atrasos, na Figura 4.36, mostram a mesma variável 

(A e t), mas possuem valores distintos.  

Após  feita a simulação no Proteus, foi inicializada a programação do PIC real, com a 

utilização do software MikroC Pro, e da sua comunicação RS-232 com o Simulink/Matlab. O 

processo foi dividido em duas etapas: a do Matlab e a do PIC. 
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Figura 4.28. Simulação feita no Proteus. 

 

  

Figura 4.29. Saída do osciloscópio da simulação do Proteus. 

4.1.4.1 Programação no Matlab 

 A primeira etapa foi reajustar o diagrama de blocos para receber e enviar informações 

da porta serial. O diagrama de blocos da Figura 4.30 mostra o bloco “MATLAB Function” no 

lugar do bloco PID da Figura 4.17-Diagrama de blocos do sistema proposto., esse bloco 

chama a função do Quadro I. A Figura 4.31 mostra o mesmo diagrama utilizando um preditor 

de Smith). Os blocos Abrir Porta e Fechar Porta (Quadro II) tem um callback para início e fim 

do programa respectivamente, abrindo e fechando a conexão com a porta RS-232. A taxa de 

transmissão de dados utilizada foi de 19.200 bps.  
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Figura 4.30. Diagrama de blocos com a função de comunicação com a porta serial sem preditor. 

 

 

Figura 4.31. Diagrama de blocos com a função de comunicação com a porta serial com preditor de 
Smith. 

 

Quadro I. Parte do código de comunicação do Simulink com o PIC via RS-232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function u= conexaoPIC(erro) 
cont=0; 

 
tic 
global porta 

 
if(erro>0) 
sinal=1; 
else 
sinal=0; 
erro=-erro; 
end 

 
while(1) 
fprintf(porta,char(sinal)); 
fprintf(porta,char(erro)); 
u=fscanf(porta); 
u=double(u); 
if(isempty(u)~=1 && size((u),2)>50) 
break; 
end 



 

 

74 

 

A flag “sinal” é usada para informar se o número é negativo ou positivo. 

Quadro II. Códigos para abrir e fechar a conexão com a porta.  

 

 

 

 

  

4.1.4.2 Programação no PIC 

 Na segunda etapa foi utilizado o software MikroC Pro para programar o PID no PIC 

P16F877A  (Figura 4.32).  Foi utilizado um código PID simples e funções para receber e 

enviar dados via a porta serial (Quadro III). Após a compilação do código, o mesmo encontra-

se pronto para ser enviado ao PIC com o software WinPic.  

 

Figura 4.32. PIC P16F877A utilizado no projeto.  

 

 

Figura 4.33. WinPic, usado para carregar o PIC com o código compilado. 

global porta 
porta = 

serial('COM1','baudrate',19200); 
fopen(porta) 

 

clear erro; 
global porta 
fclose(porta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envia os dados para o PIC 
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Quadro III. Implementação do PID no software MikroC Pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.3 Resultados obtidos 

 O modelo utilizado abaixo foi o do paciente 4 (Tabela 4.3), com os seguintes 

parâmetros:      ,     ,      ,       e        Com a identificação feita da saída 

com ruído, os parâmetros encontrados e atribuídos a planta foram:           ,          

        ,           e          .  Os parâmetros do controlador selecionado foram: 

        ,           ,   =0, portanto esses parâmetros foram passados para o código do 

PIC (Quadro III). A Figura 4.34 mostra a saída da planta com o controlador no PIC e com o 

controlador no Simulink. Foi usado preditor de Smith nos dois casos e um ruído branco de 4 

mmHg. No gráfico observa-se que as saídas são bem parecidas, validando assim o PID 

programado no PIC. Foram feitos 20 testes no PIC, com 20 plantas diferentes e todos 

obtiveram resultados satisfatórios.  
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Figura 4.34. Comparação das saídas da planta controlada pelo PIC e pelo Simulink. 

  

4.2 AngelCare 

 O AngelCare (RIBEIRO, A.G.C.D.,   MAITELLI, A.L. et al., 2010) é um módulo 

desenvolvido em Java ME (Java Micro Edition) para aparelhos móveis responsáveis por 

monitorar sinais biomédicos de um paciente em homecare ou no hospital. Em uma visão 

geral, o AngelCare é responsável por enviar informações para um servidor web, que tem 

função similar a de um supervisório. Este supervisório tem o papel de enviar alertas sobre os 

estados dos pacientes, armazenar essas informações em um sistema de prontuário disponível, 

e, também, de forma online permitir o acesso ao histórico dos pacientes (verificar o 

Anamneses dos pacientes) (Figura 4.35).  

 

Figura 4.35. Tela com as opções de perfil, histórico de consultas e histórico do monitoramento 
remoto. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Ribeiro,%20A.G.C.D..QT.&newsearch=partialPref
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Maitelli,%20A.L..QT.&newsearch=partialPref
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Nesse trabalho esse sistema de monitoramento foi adaptado para o monitoramento e 

envio de alertas da pressão arterial, mas pode ser reconfigurado para receber e enviar dados de 

outros sinais. 

 Os casos mais críticos de controle de pressão arterial são os cirúrgicos e/ou pós-

cirúrgicos. Nesse caso o sistema de monitoramento será acoplado no próprio hospital e a 

comunicação pode ser via Ethernet ou  wireless. Porém podem existir casos em que os 

pacientes estejam sendo controlados em casa ou apenas monitorados em qualquer lugar. 

Nesse caso o AngelCare é ainda mais eficiente pois fornece mobilidade, praticidade e 

segurança ao paciente.  

4.2.1 Ferramentas Utilizadas 

No auxilio a implementação do sistema foram utilizados os seguintes 

softwares/tecnologias: 

 Banco de dados MySql (www.mysql.com); 

 Plataforma de desenvolvimento NetBeans IDE 6.5 (www.netbeans.org) e ; 

 Wireless Toolkit 2.5.2 (www.java.sun.com/products/sjwtoolkit). 

 

As linguagens utilizadas na programação foram: 

 Java ; HTML e XML.  

4.2.2 Funcionamento 

O módulo AngelCare (Figura 4.1) recebe os dados do módulo ControlCare através de 

Bluetooth ou Ethernet (5). Se essa comunicação for via Ethernet os dados vão direto para o 

servidor central onde são processados e analisados. Se for via Bluetooth (sem fio) os dados 

são recebidos, processados e analisados no dispositivo móvel. Nesse caso, como não há 

monitor de pressão e o paciente é simulado no Matlab, o PC ou outro celular foram 

considerados como o monitor para os testes de transmissão bluetooth.  

O processamento e análise dos sinais referem-se a comparação dos dados recebidos 

com os padrões do paciente, os quais foram previamente cadastrados no sistema. O objetivo 

desta comparação é detectar possíveis anormalidades nas taxas de pressão arterial, como 
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mostra a Figura 4.36. Caso algum problema seja detectado, esses dados são enviados 

imediatamente ao servidor web via GPRS
4
(6). 

Caso não haja anormalidade nos sinais do paciente, esses dados são empacotados e 

enviados em um intervalo de seis horas (quatro vezes ao dia). Permitindo que todos os sinais 

capturados da pressão arterial sejam armazenados pelo sistema para uma futura consulta. 

 

            

Figura 4.36-Sistema em funcionamento no dispositivo móvel. 

Figura 4.37-Projeto e classes da implementação. 

 

A Figura 4.37 mostra as classes implementadas nesse módulo. A IDProvider é a apenas 

uma interface; o cDataCollector.java implementa um Runnable e serve para executar a aplicação 

de tanto em tanto tempo (simulando a freqüência de captura dos dados do monitor); o 

cDataProcessor.java serve para definir os valores padrões (default) das medidas do paciente e 

compará-las com as geradas, detectando, ou não, algum problema. O cDataSend.java é 

responsável pelo envio das informação para o servlet através de uma HttpConnection. O 

cDataSimulator.java possui uma função randômica inteligente que simula os dados que eram para 

ser provenientes do monitor de sinais vitais. Por fim, o Midlet.java é o MIDlet do sistema que 

implementa a chamada de todas as função e a interface do celular. Um fator importante 

                                                 
4
 GPRS: General Packet Radio Service (Serviço de Rádio de Pacote Geral) 
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pertinente ao AngelCare, diz respeito a tecnologia GPRS. A rede GPRS corresponde a um 

sistema de comunicação que permite o envio e recepção de informações através de uma rede 

telefônica móvel, a Global System for Mobile Communications (GSM), que oferece como 

vantagens a disponibilidade imediata e uma ampla área de cobertura.  

Com relação ao envio de alerta, o seu funcionamento é disparado sempre que os dados 

enviados chegarem ao servidor web. A central do hospital ou plano de saúde recebe um alerta 

vindo do celular do paciente, contendo os dados da última aquisição feita e com base neste 

dado enviado o operador poderá dar os encaminhamentos necessários para realizar o 

atendimento ao paciente, por exemplo, podendo solicitar o envio de uma ambulância caso o 

paciente não esteja no hospital. O servidor, também envia um alerta (8), via SMS (Short 

Message Service), ao médico e familiares do paciente monitorado e também armazena os 

dados no Banco de Dados (7).  

4.2.3 Validação do sistema 

O sistema proposto utiliza Bluetooth e GPRS para envio de alertas e para validação do 

mesmo é necessário garantir a transmissões dos dados dentro de uma meta temporal que não 

ultrapasse as restrições impostas pelos processos de monitoramento dos pacientes. Como não 

foi utilizado um medidor de pressão com transmissão Bluetooth (pois a pressão e paciente 

foram simulados no Simulink), os testes foram feitos utilizando um PC ou outro celular para 

transmissão dos dados do paciente.  

 Neste contexto, para aferir a viabilidade do sistema foram realizados alguns testes de 

desempenho analisando o tempo de transmissão dos dados. 

 O pacote de dados gerado com os sinais dos pacientes é composto de 30 bytes, porém 

os testes foram feitos com um pacote de 64 bytes, mais do que o dobro do real, para garantir 

boa margem de segurança. Os dados foram simulados, foram criados pacotes com dados e 

sinais randômicos. O tempo total foi divido em três etapas: 

 O tempo de transmissão via Bluetooth dos sinais vitais para o celular; 

 O tempo de processamento decorrido no celular e 

 O tempo de transmissão das informações para a central via GPRS. 
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O objetivo desses testes é apenas a análise do tempo de transmissão, sendo possível 

analisar o desempenho do sistema de uma forma geral, verificando os tempos gastos em cada 

etapa do processo.  

 Para efetivar a análise, foram realizados 100 testes para cada etapa. A média de tempo 

obtida em cada etapa e a média total dos tempos de transmissão está detalhada a seguir. 

4.2.3.1 Tempo de transmissão Bluetooth 

Com o objetivo de obter uma estimativa do tempo total de transmissão ocorrido durante a 

transmissão de pacotes do dispositivo biomédico para o celular via Bluetooth, foi utilizado o 

RTT (Round Trip Time), que corresponde ao tempo gasto de ida e volta de uma mensagem 

trafegada pela rede. Através da Equação 4.1 foi possível realizar esse cálculo.  

                                                    
   

 
            (4.6) 

 

A Tabela 4.9 mostra os tempos RTT e Tg gastos nas transmissões Bluetooth dos 100 

pacotes enviados. 

Tabela 4.9- Médias dos tempos gastos na transmissão Bluetooth. 

Processo Tempo gasto (seg) 

Transmissão Bluetooth de 

ida e volta (RTT) 

5,91 

Transmissão Bluetooth de 

ida (  ) 

2,95 

 

4.2.3.2 Tempo de processamento no celular 

O tempo de processamento no celular é o tempo gasto para comparar os dados atuais 

recebidos do paciente com os dados padrões previamente cadastrados no aparelho e detectar 

se há ou não anormalidade nos dados recebidos – tempo de computação para decidir se envia 

ou não uma mensagem de alerta. A Tabela 4.10 mostra a média do tempo gasto nesse 

processamento. 
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Tabela 4.10- Média do tempo gasto no processamento dos dados pelo celular 

Processo Tempo médio (seg) 

Processamento no 

celular 

0,0073 

 

4.2.3.3 Tempo de transmissão GPRS 

O tempo de transmissão GPRS é o tempo calculado desde o envio dos dados pelo 

celular até a chegada desses no servidor web. O A Tabela 4.11 mostra a média do tempo gasto 

nessa transmissão. 

Tabela 4.11- Média do tempo gasto na transmissão via GPRS. 

Processo Tempo médio (seg) 

Transmissão GPRS 0,30 

 

4.2.3.4 Tempo total de transmissão  

Nesta subseção é feita uma análise geral, verificando o tempo total que envolve a 

comunicação e o processamento envolvido no sistema de monitoramento via AngelCare. O 

tempo total de transmissão é a soma dos três tempos já apresentados anteriormente. O Figura 

4.38 mostra esses tempos e a Tabela 4.12 mostra a média, assim como o desvio padrão.  

 

Figura 4.38- Tempo de transmissão total 
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Tabela 4.12-Média, mínimo, máximo e desvio padrão dos tempos de transmissão. 

Processo Tempo (seg) 

Tempo médio total 3,26 

Tempo mínimo 2,32 

Tempo máximo 4,28 

Desvio Padrão 0,57 

 

O tempo médio total que envolve o processo de transmissão é de 3,26 segundos. Esse 

tempo é considerado baixo, quando comparado a processos de monitoramento de pacientes, 

portanto, validando o sistema, visto que, possibilita que tratamentos que exigem um grau 

maior de restrição temporal podem ser aplicados, isso sem ocasionar prejuízo à saúde do 

paciente. Outro dado importante, é que o maior tempo de resposta ainda assim não 

compromete o sistema, visto que os tempos de processos de monitoramento de pacientes são 

bem maiores que os aqui apresentados.     
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CAPÍTULO 5 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da inovação tecnológica na medicina vem se tornando cada vez mais importante 

nos avanços científicos da mesma. Essa inovação traz a capacidade de médicos realizarem 

cirurgias, exames e consultas de um jeito jamais feito antes e todos nós somos beneficiados 

com isso. Como foi mostrado no presente trabalho, o monitoramento e controle da pressão 

arterial é de grande importância para garantir a saúde do paciente e um bom atendimento ao 

mesmo. Casos cirurgicos e pós-cirúrgicos são sistuações que exigem uma atenção especial da 

equipe médica, e foi com esse propósito, de facilitar e otimizar o atendimento nesses casos de 

prioridade, que esse trabalho foi realizado.  Os resultados obtidos mostraram um bom 

desempenho tanto no sistema de monitoramento quanto no sistema de controle.  

Os testes e simulações realizados pelo sistema de controle foram bastante satisfatórios, 

regulando bem a pressão de qualquer paciente, previamente identificado, satisfazendo todas as 

restrições estabelecidadas para o controle de pressão arterial (ver seção 4.1.2). Os algoritmos 

implementados tanto para identificação de sistemas como para escolha do controlador 

adequado também geraram ótimos resultados.  

Os resultados obtidos pelo controlador embarcado também foram positivos, 

controlando a planta como previsto através de uma comunicação, RS-232, bem sucedida. 

O software de monitoramento e os resultados obtidos na análise de desempenho do 

AngelCare comprovam a viabilidade e segurança do sistema, visto que o tempo entre o 

paciente apresentar alguma anormalidade e a chegada dessa informação na central de 

supervisão é de no máximo 4,2 segundos. Tempo suficiente para garantir um atendimento 

rápido e eficiente aos pacientes, caso seja necessário.  

Como trabalhos futuros pode ser considerada a idéia de embarcar em outro hardware, 

como o FPGA e comparar os seus desempenhos. Assim como embarcar técnicas adaptativas e 

mais complexas, sabendo que, provavelmente, para isso um hardware mais eficiente será 

necessário.    
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