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Estamos vivenciando o início da indústria 4.0 que teve início na última virada de século e
baseia-se na revolução digital (que também é conhecida como terceira revolução industrial).
Para Klaus Schwab, no livro "A quarta revolução industrial", há três razões que sustentam
uma quarta e distinta revolução industrial: a velocidade; a amplitude e profundidade; e o
impacto sistêmico. Para aumentar os conhecimentos e o entendimento do impacto dessa
revolução, iniciou-se uma revisão bibliográfica para realizar um estudo sobre a aplicação de
algoritmos genéticos em sistemas de controle de processos contínuos. Para realizar essa
revisão, foi feito a busca e a seleção de artigos publicados em congressos, jornais e revistas
com temas ligados aos temas "algoritmos genéticos", "sistemas de controle", "controlador
proporcional-integral-derivativo", "otimização de controladores através de algoritmos
genéticos" e "sintonia de controladores". Com a leitura dos artigos, montou-se uma tabela
para melhor visualização dos principais pontos de cada artigo e observação das
semelhanças e diferenças deles. Notou-se que a sintonia do controlador
proporcional-integral-derivativo (PID) através de algoritmos genéticos é comparada com
métodos de sintonia clássicos como o método de Ziegler-Nichols (ZH), o método
Chien-Hrones-Reswick (CHR) e o método do relé. Com isso, concluiu-se que a sintonia
obtida com o algoritmo genético possui melhor resultado quando comparada com os
resultados dos outros métodos citados, já que, com o uso do algoritmo, a resposta do
sistema fica mais próxima da referência. Além disso, observou-se que a sintonia do
controlador PID com algoritmos genéticos é estudada em diferentes sistemas com o
controle de distintas variáveis. Verificou-se, também, que o software MATLAB é muito usado
e importante para a simulação dos sistemas projetados.


