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RESUMO 

 
Engenharia se trata, em grande parte, de otimização. O controle PID, vastamente utilizado na 

indústria, é robusto suficiente para lidar com grande parte dos problemas de controle, desde que seus 
parâmetros estejam corretamente sintonizados para cada situação. Existem diversos modos de sintonizar um 
controlador deste tipo, sendo o método Ziegler-Nichols considerado clássico entre os métodos 
determinísticos. Contudo, nem sempre tal algoritmo atinge a melhor solução dentre todas as possíveis e pode 
não ser o método mais eficiente para tal, como constatou-se na bibliografia estudada. O objetivo deste estudo 
é explorar métodos heurísticos de sintonizar um controlador PID. Para tal, após feitas as revisões 
bibliográficas, foram elaborados os seguintes algoritmos: Genético, de Otimização por Enxame de Partículas 
e Tribes, esperando que os mesmos superem o método clássico. Em seguida, estes foram programados no 
software Scilab. Dadas uma determinada função de custo e uma função de transferência, os algoritmos 
passaram por uma bateria de testes e foram comparados entre si sob alguns aspectos. Os resultados obtidos 
evidenciaram a vantagem do Algoritmo Tribos em relação ao restante devido a sua maior precisão em achar 
uma solução com aproximadamente o mesmo esforço computacional, menor sobressinal e menor tempo de 
acomodação. Em relação ao método Ziegler-Nichols, os três algoritmos estudados ao longo do artigo se 
mostraram superiores nas características citadas, com exceção do quesito consistência, conceito não 
aplicável para um método determinístico.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Sintonia de controlador PID; Algoritmos Evolutivos; Computação bioinspirada; Meta-
heurística. 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 
O PID é o controlador mais utilizado na indústria, sendo aplicado na resolução dos 

mais diversos problemas (Knospe, 2006), dada sua velocidade e robustez. Um controlador 
deste tipo é determinado por seus três ganhos: proporcional Kp, integral Ki e derivativo Kd.  

A fim de encontrar a combinação ideal de parâmetros para o controlador (o que 
chamamos de sintonizar o controlador), vários métodos podem ser utilizados. Dentre eles, 
estão os métodos determinísticos, que são os mais utilizados e considerados convencionais 
(por exemplo o método de Ziegler-Nichols) (OGATA,1995). Porém, nem sempre tal 
algoritmo é capaz de encontrar a melhor solução dentre as possíveis, bem como pode exigir 
muito tempo computacional em relação a outras possibilidades (DEMITI, 2018). 

Neste contexto, os métodos heurísticos, como o Algoritmo Genético (AG) (COELHO 
& COELHO, 1999), o Algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO — Particle 
Swarm Optimization) e o Algoritmo TRIBES (CLERC, 2006), que se baseiam em fenômenos 
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da natureza, aparecem como possibilidades viáveis de substitutos do Ziegler-Nichols para 
a resolução deste tipo de problema. 

No contexto da computação evolutiva, denomina-se indivíduo um conjunto 
constituído por ganhos Kp, Ki e Kd do controlador PID, correspondente a um ponto no 
espaço de busca, e denominamos população um conjunto de indivíduos. Cada indivíduo 
dessa população, a fim de ser testado, é submetido a um processo de controle. De acordo 
com seu desempenho, é creditada uma pontuação por indivíduo, chamada de fitness. 

O conjunto de possibilidades de combinações entre os três ganhos de um 
controlador PID é definido como espaço de busca. Um ponto ótimo é a combinação de 
ganhos do controlador que apresenta o melhor desempenho. O ponto ótimo local é a 
combinação que apresenta melhor desempenho dentre suas proximidades, enquanto que 
o ponto ótimo global é combinação que apresenta o melhor desempenho possível dentro 
do espaço de buscas. Métodos convencionais como Ziegler-Nichols muitas vezes se 
limitam a achar um ponto ótimo local como solução e não conseguem determinar o ponto 
ótimo global. 

O Algoritmo Genético se baseia no evolucionismo darwiniano. A cada geração são 
selecionados diversos indivíduos da população, sendo que quanto maior o fitness de cada 
indivíduo, maior sua chance de ser selecionado. Os indivíduos selecionados têm suas 
características misturadas entre si a fim de gerar alguns novos indivíduos, o que se 
assemelha à reprodução no evolucionismo, e estes farão parte de uma nova população, 
juntamente com os indivíduos anteriores. Por fim, alguns indivíduos passam por mutações, 
que são pequenas alterações em seus ganhos, e também são inseridos nessa nova 
população. O processo de reprodução e mutação se repete e cada nova população é 
chamada de geração. Após um número pré-determinado de gerações, o algoritmo irá 
convergir para uma solução ótima. 

O PSO se baseia na inteligência coletiva de enxames. Os indivíduos são 
posicionados em pontos aleatórios distribuídos no espaço de busca, cada um com 
velocidade (direção de deslocamento a cada iteração) aleatória e a informação do melhor 
ponto possível, que a princípio é o próprio ponto inicial. A cada iteração deste código, uma 
partícula recebe a informação de melhor ponto de um determinado número de outras 
partículas, chamadas informantes. Em seguida, a velocidade da partícula é alterada para a 
soma ponderada entre velocidade anterior, velocidade necessária para transportar a 
partícula para o melhor ponto qual a partícula já passou e o melhor ponto dado pelos 
informantes. Por fim, a partícula se move de acordo com esta nova velocidade. Após 
diversas iterações, as partículas irão convergir para uma solução.  

No que diz respeito ao PSO, foi implementa uma variante chamada PSO adaptativo, 
que funciona de maneira similar a um PSO normal, mas com a característica de adaptar as 
constantes de movimento, o número de partículas da população e os informantes de cada 
indivíduo a cada interação, o que facilita a convergência. (CLERC, 2006).  

Também foi implementado o algoritmo TRIBES, o qual também é uma variante do 
PSO e funciona de forma similar ao original, com exceção de que o TRIBES não precisa 
receber parâmetro algum que especifique a forma como ele irá resolver o problema 
proposto, como o número de partículas da população e a constante de confiança em seu 
próprio movimento. O algoritmo TRIBES tem estratégias estruturais de adaptação, 
controlando a modificação do tamanho do enxame e a forma como os elos de informação 
entre as partículas são feitos (CLERC, 2006).  Além disso, a característica que batizou seu 
nome foi a divisão do enxame (PSO) em diversos grupos, denominados tribos. Tais tribos 
buscam de maneira quase independente de alguma solução, com ao menos um elo de 
informação entre cada tribo.  

Especificamente, esse algoritmo lida com diferentes tribos de partículas. Dentro 
destas tribos, as partículas possuem elos de informação entre todos os membros. Entre 
uma tribo e outra, existem elos de informação menos intensos, mas sempre existem 
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conexões de maneira a não deixar tribo nenhuma isolada. A modificação estrutural nestas 
tribos consiste na adição ou subtração de partículas em cada tribo e de seus elos de 
informação a cada iteração. As estratégias de deslocamento de uma partícula se baseiam 
em diversas distribuições de probabilidade Gaussianas ou hiperesféricas (CLERC, 2006). 
Pelo simples fato de que este algoritmo possibilita evitar uma busca por bons parâmetros 
iniciais para cada problema, este algoritmo já demonstra vantagens em relação ao PSO 
tradicional e ao adaptativo (CLERC, 2006). 

Além disso, a forma como as partículas mudam de posição não é feita através das 
velocidades no espaço de busca, mas sim através do método dos Pivots, que utiliza a 
melhor posição já encontrada pela partícula e a melhor posição já encontrada pelos seus 
informantes. 

O objetivo deste estudo foi desenvolver algoritmos heurísticos que, a partir de uma 
função de transferência, sejam capazes de achar o ponto ótimo global para, em seguida, 
compará-los entre si, bem como compará-los com o algoritmo de Ziegler-Nichols. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Após a revisão bibliográfica do conteúdo, constatou-se que a utilização dos métodos 

heurísticos na sintonia do controlador PID pode não só ser mais eficiente bem como 
oferecer mais robustez, uma vez que, em problemas mais complexos, enquanto métodos 
determinísticos se limitam a encontrar um ponto ótimo local e não necessariamente o 
global, os métodos heurísticos alcançam mais frequentemente o ponto ótimo global ou, ao 
menos, encontram soluções mais adequadas.  

Para desenvolvimento dos algoritmos, primeiramente foram selecionados: os 
parâmetros necessários para cada algoritmo; a função custo mostrada na equação 1 — que 
consiste da soma entre critério de erro ITSE (Integral Time Squared Error) e a variação de 
controle ponderada com w = 20 (COELHO & COELHO, 1999); e a função de transferência 
mostrada na equação 2, sendo as duas equações utilizadas como base para comparação 
entre os métodos de sintonia do controlador PID. A sintonia dos parâmetros do controlador 
PID utilizando o método Ziegler-Nichols para a comparação com os outros métodos foi 
obtida de (DEMITI, 2018). 

                                             (1)   

                                                          (2) 

 O espaço de busca, conjunto de pontos cujas componentes são os ganhos Kp, Kd e 
Ki, foi limitado de 0 a 1000 para cada ganho.  

Seguindo o pseudocódigo utilizado para cada algoritmo, os parâmetros necessários 
para o AG (COELHO & COELHO, 1999) e para o PSO (CLERC, 2006) foram selecionados 
de acordo com as recomendações de suas respectivas literaturas, podendo as soluções 
encontradas divergirem de acordo com estes parâmetros. O algoritmo TRIBES não possui 
tal ressalva pois os parâmetros são ajustados automaticamente, de acordo com o 
desenvolvimento das iterações. 
 Parâmetros selecionados para o Algoritmo Genético: 

a) População: 10 indivíduos 
b) Descendentes por geração: 3 indivíduos 
c) Probabilidade de ocorrer mutação: 20% 
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 No caso do algoritmo PSO adaptativo, diferentemente do PSO clássico, o número de 
partículas e o número de links de informação de cada partícula são automaticamente 
ajustados. Neste contexto, foram selecionados os seguintes parâmetros: 

a) Número inicial de partículas: 10 
b) Número inicial de links de informação: 3 
c) Coeficiente de confiança: 0,7. 

No que tange ao desenvolvimento computacional, o software de código aberto 
Scilab foi utilizado para modelar os problemas e implementar os algoritmos desenvolvidos, 
bem como para comparar os resultados obtidos através da própria função de custo e 
através da análise gráfica. 

A fim de comparar o desempenho entre os algoritmos para uma mesma quantia de 
tempo, estabeleceu-se um critério de parada que consiste na avaliação da função custo 
1500 vezes para cada teste realizado. Tal comparação pode ser justificada pelo fato de 
que, na maior parte dos problemas reais, as funções de avaliação de resposta requerem 
mais tempo computacional para serem processadas que o restante do algoritmo (CLERC, 
2006).  

Foi realizada, então, uma bateria de 10 testes para cada um dos três algoritmos 
heurísticos: o TRIBES (Tabela 1); o PSO (Tabela 2); e o AG (Tabela 3). Cada um destes 
testes foi realizado executando o algoritmo em questão, para posterior análise numérica e 
gráfica, levando-se em consideração os 50 segundos de simulação. 

Para fins comparativos, a melhor solução obtida para cada bateria de testes foi 
selecionada como representante do algoritmo e tais soluções estão apresentadas na 
Tabela 4, bem como as respectivas curvas no Gráfico 1. Além disso, também foram 
plotadas as piores soluções obtidas no Gráfico 2, juntamente com a solução obtida pelo 
Ziegler-Nichols. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
As informações das baterias de testes realizadas foram apresentadas nas seguintes 

tabelas: 
 
Tabela 1: Tabela com bateria de testes para sintonia por TRIBES  

Ganho Critério de desempenho 

Nº execução 𝑘𝑝 𝑘𝑖 𝑘𝑑 J(u,e) 

1 69,851542 0,020770 81,810440 0,016735 

2 69,061318 0,016280 79,992596 0,016736 

3 68,337792 0,023487 80,167983 0,016738 

4 68,834184 0,000000 81,588172 0,016738 

5 69,255318 0,000000 90,785568 0,016738 

6 68,299242 0,000000 81,126492 0,016738 

7 69,838158 0,000000 81,959338 0,016738 

8 70,115587 0,000000 81,732509 0,016738 

9 69,609801 0,000000 82,704453 0,016739 

10 75,207775 0,000000 97,614946 0,016870 

Fonte: Dados de pesquisa 

  

 É possível notar, a partir da tabela acima, a baixíssima variação entre as funções 
custo e os ganhos das soluções obtidas pelo método TRIBES. 
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Tabela 2: Tabela com bateria de testes para sintonia por PSO  

Ganho Critério de desempenho 

Nº execução 𝑘𝑝 𝑘𝑖 𝑘𝑑 J(u,e) 

1 73,268013 0,000000 92,581523 0,0168060 

2 80,650746 0,000000 90,368908 0,0168710 

3 76,196235 0,000000 78,864582 0,0168755 

4 73,990867 0,000000 97,976402 0,0168840 

5 76,910340 0,000000 103,09615 0,0169590 

6 76,722174 0,000000 104,66273 0,0169911 

7 67,016550 0,000000 101,25907 0,0171483 

8 79,393111 0,031499 114,98936 0,0172020 

9 82,283955 0,000000 115,73170 0,0172068 

10 155,309712 0,056369 219,294377 0,0207740 

Fonte: Dados de pesquisa 

 
A partir da tabela acima, pouca variação é observada entre as funções custo e os 

ganhos das soluções obtidas pelo método PSO, com exceção do teste nº 10. 
 

Tabela 3: Tabela com bateria de testes para sintonia por AG 

Ganho Critério de desempenho 

Nº execução 𝑘𝑝 𝑘𝑖 𝑘𝑑 J(u,e) 

1 149,834707 205,600285 197,026971 0,022112 

2 179,479453 226,854430 216,520696 0,022618 

3 171,892050 275,128603 216,396199 0,022715 

4 155,939227 248,233003 242,493064 0,023210 

5 200,253196 211,374031 241,028330 0,023278 

6 202,355243 478,179889 226,687891 0,023665 

7 214,827267 582,592397 202,630516 0,023945 

8 248,568249 484,719095 227,656920 0,024448 

9 224,112550 485,703635 264,462776 0,024522 

10 220,554724 640,912601 294,649632 0,025370 

Fonte: Dados de pesquisa 

 
Os dados acima mostram certa divergência entre as funções custo e os ganhos das 

soluções encontradas pelo Algoritmo Genético. 
 

Tabela 4: Critério de desempenho escolhido para sintonia de cada método 

Método Ganho Critério de 
desempenho 

Kp Ki Kd J(u,e) 

ZN 42,000000 69,930000 17,51752 0,367132 

AG 149,834707 205,600285 197,026971 0,022112 

PSO 73,268013 0 92,581523 0,016806 

TRIBES 69,851542 0,020770 81,810440 0,016730 
Fonte: Dados de pesquisa 

  
A partir da avaliação da resposta ao degrau de cada solução selecionada, o gráfico 

a seguir foi plotado: 
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Gráfico 1: Resposta do controlador PID a uma entrada degrau unitário sob a sintonia dos 

diferentes métodos utilizando a pior solução obtida em cada algoritmo evolutivo 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
No Gráfico 1, é possível constatar que os três algoritmos evolutivos implementados 

nesse estudo, o Algoritmo Genético, o PSO adaptativo e o algoritmo TRIBES, conseguiram 
sintonizar o controlador PID de forma a obter uma resposta a uma entrada degrau unitário 
melhor que a sintonizada pelo método Ziegler-Nichols. Das quatro curvas apresentadas na 
Gráfico 1, a resposta sintonizada pelo método Ziegler-Nichols foi a que apresentou o pior 
tempo de acomodação e o pior sobressinal. Além disso, na Tabela 4, o método Ziegler-
Nichols foi o que apresentou o pior critério de desempenho, a função custo, apresentada 
na equação 1.  
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Gráfico 2: Resposta do controlador PID a uma entrada degrau unitário sob a sintonia dos 

diferentes métodos utilizando a pior solução obtida em cada algoritmo evolutivo 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
 
Pelo Gráfico 2, nota-se que, na pior solução obtida para cada algoritmo, o AG 

apresenta o maior sobressinal e o PSO adaptativo não difere muito desse, enquanto o 
TRIBES permanece praticamente inalterado. Nesse contexto, no que diz respeito à 
consistência dos resultados obtidos, o algoritmo TRIBES se destacou por sempre 
apresentar uma solução praticamente idêntica para o mesmo problema, enquanto que o 
Algoritmo Genético apresentou uma grande variação entre cada um destes resultados e o 
PSO manteve-se no meio termo entre os dois.  

Dentre os métodos heurísticos, aquele que apresentou a melhor sintonia do PID foi 
o algoritmo TRIBES, cuja solução contou com o menor tempo de acomodação, menor 
sobressinal e o menor valor para a função custo da equação 1. O PSO adaptativo se 
mostrou o segundo melhor algoritmo nessas condições e, por fim, o Algoritmo Genético 
apresentou o pior desempenho dentro dos métodos de inteligência computacional. 
 

4. CONCLUSÃO 

 
Este artigo abordou a implementação e a programação dos métodos heurísticos 

apresentados e, a partir daí, avaliou o comportamento destes algoritmos, comparando-os 
entre si e com o método clássico Ziegler-Nichols.  

A partir da tabela 4, levando em consideração os resultados da função custo J(u,e) 
(equação 1), nota-se a vantagem do algoritmo TRIBES em relação aos outros devido ao 
menor valor de custo da solução encontrada por este. Em seguida, em ordem decrescente, 
situa-se o PSO, logo após o AG e, por fim, o Ziegler-Nichols.  

Analisando o Gráfico 1, percebe-se que a solução dos métodos Ziegler-Nichols e o 
Algoritmo Genético apresentaram os maiores valores de sobressinal, enquanto a do 
TRIBES apresentou o menor. O tempo de acomodação da solução do método Ziegler-
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Nichols claramente é maior que o restante, e a variação da solução apresentada pelo 
Algoritmo Genético supera os outros métodos heurísticos. O Algoritmo Genético 
apresentou uma solução com maior variação que os demais algoritmos. Nota-se, a partir 
do Gráfico 2, que o AG e o PSO nem sempre chegam na melhor solução, observado o 
elevado sobressinal em relação ao ZN e a maior variação e tempo de acomodação.  

A partir das tabelas 1, 2 e 3, nota-se que a consistência dos resultados obtidos pelo 
TRIBES é a melhor, uma vez que este sempre chega na mesma solução, dado o critério de 
parada. Em seguida, encontra-se o PSO, apresentando consistência mediana nos 
resultados e, por fim, o AG, o qual demonstrou grande variação nas constantes e nos custos 
resultantes de cada teste em relação aos outros algoritmos; 

Conclui-se, com essas constatações, que os objetivos principais do trabalho foram 
alcançados: após a programação dos modelos, as análises apresentadas mostraram que 
o melhor e mais consistente algoritmo para sintonizar o controlador PID, dada a função de 
transferência e a função custo, é o método TRIBES. Além disso, conclui-se também que os 
três métodos heurísticos estudados neste artigo superam o método Ziegler-Nichols em 
quesito custo e tendem a superar nos quesitos sobressinal e tempo de acomodação. 
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