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RESUMO 

A modelagem de processos industriais tem auxiliado na produção e minimização 

de custos, permitindo a previsão dos comportamentos futuros do sistema, supervisão de 

processos e projeto de controladores.  Ao observar os benefícios proporcionados pela 

modelagem, objetiva-se primeiramente, nesta dissertação, apresentar uma metodologia 

de identificação de modelos não-lineares com estrutura NARX, a partir da 

implementação de algoritmos combinados de detecção de estrutura e estimação de 

parâmetros. Inicialmente, será ressaltada a importância da identificação de sistemas na 

otimização de processos industriais, especificamente a escolha do modelo para 

representar adequadamente as dinâmicas do sistema. Em seguida, será apresentada uma 

breve revisão das etapas que compõem a identificação de sistemas. Na sequência, serão 

apresentados os métodos fundamentais para detecção de estrutura (Modificado Gram-

Schmidt) e estimação de parâmetros (Método dos Mínimos Quadrados e Método dos 

Mínimos Quadrados Estendido) de modelos. No trabalho será também realizada, através 

dos algoritmos implementados, a identificação de dois processos industriais distintos 

representados por uma planta de nível didática, que possibilita o controle de nível e 

vazão, e uma planta de processamento primário de petróleo simulada, que tem como 

objetivo representar um tratamento primário do petróleo que ocorre em plataformas 

petrolíferas. A dissertação é finalizada com uma avaliação dos desempenhos dos 

modelos obtidos, quando comparados com o sistema. A partir desta avaliação, será 

possível observar se os modelos identificados são capazes de representar as 

características estáticas e dinâmicas dos sistemas apresentados nesta dissertação. 

 

Palavras-chave: Identificação, Modelos Polinomiais NARX, Planta Didática, 

Identificação Multivariável, Planta de Processamento Primário de Petróleo. 
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ABSTRACT 

 

The modeling of industrial processes has assisted in the production 

and minimizing costs, allowing the predicting future of systems behavior, process 

supervision and controllers design. By observing the benefits offered by modeling, in 

this dissertation, the objective is firstly to a methodology for the identifications of 

models nonlinear with NARX structure, combining with structure detection algorithm 

and parameter estimation. Initially it will be emphasized the importance of identifying 

systems in industrial process optimization, specifically the choice of the model to 

adequately represent the dynamics of the system. Then, it is presented a brief review of 

the steps that compose the system identification and the fundamental methods for 

structure detecting (Modified Gram-Schmidt) and model parameter estimation (Least 

Squares and Least Squares Extended method). It is also carried out, through 

implemented algorithms, the identification of two different industrial processes 

represented by a didactic level plant, which allows level and flow control, and a primary 

processing oil plant, which aims to conduct treatment primary oil rigs. It concludes with 

an evaluation of the obtained models performances, when compared with the system. 

From this assessment, we'll see whether the identified models are able to represent the 

static and dynamic characteristics of the systems presented in this dissertation. 

 

Keywords: Identification, Polynomial NARX Models, Plant Didactic, Multivariable 

Identification, Processing Plant Primary Petroleum. 
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______________________________________________________________________ 

1   INTRODUÇÃO 

______________________________________________________________________  

 
As indústrias estão sempre procurando melhorar a produtividade de seus processos 

industriais (CAMPOS; TEIXEIRA, 2006, p. 3), utilizando novas técnicas para 

aperfeiçoar o desempenho de suas operações de controle, de forma a reduzir 

consideravelmente os desperdícios em suas produções. 

A modelagem matemática de sistemas dinâmicos é uma ferramenta utilizada para 

auxiliar na solução de problemas de engenharia de processos industriais. A tarefa de 

manipular, armazenar e transmitir o conhecimento sobre qualquer processo pode ser 

realizada quando o conjunto de informações é organizado, e transformado em um 

modelo matemático (SARAIVA, 1999). Este modelo matemático pode ser determinado 

através de duas técnicas: modelagem (análise física e matemática) e identificação 

(análise experimental) (COELHO; COELHO, 2004). 

A técnica de identificação de sistemas é bastante utilizada para determinar modelos 

matemáticos a partir dos dados de entrada-saída do processo. Por meio dos modelos 

matemáticos identificados é possível obter uma aproximação satisfatória do 

comportamento dinâmico e estático do sistema para uma determinada aplicação 

específica, e uma faixa de operação limitada. Necessariamente, não existe um modelo 

que reproduza com exatidão o comportamento de um sistema, de maneira que não existe 

apenas um modelo para determinado sistema, mas diversos modelos possíveis.  

Os modelos matemáticos permitem previsões dos comportamentos do sistema, e 

assim, melhorar o desempenho dos sistemas de controle em ambientes industriais. Com 

a utilização desses modelos é possível reduzir os custos, e torna mais seguro a 

realização de testes experimentais. 

Em ambientes industriais, muitos processos contêm sistemas de nível (líquidos) 

dentre eles: vasos separadores, tubulões de caldeiras, mineração, siderurgia, saneamento 

básico e tanques de armazenamento (CAMPOS; TEIXEIRA, 2006). Em alguns casos, 

sistemas de controle de nível e vazão eficientes podem estar relacionados à diminuição 

nos custos de produção e, em outros, às questões de segurança. Independentemente dos 

aspectos de interesse, é fato que as indústrias que empregam esse tipo de processo 

necessitam de procedimentos adequados, principalmente devido à alta competitividade 

dos mercados atuais (ARAÚJO, 2009). Além destes sistemas, existem outros processos 
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que apresentam um grande interesse econômico para as indústrias, como por exemplo, 

os processos de produção de petróleo. A maior parte do petróleo produzido é extraído 

dos campos marítimos, onde os sistemas de produção “offshore” são os  responsáveis 

por seu tratamento primário. Este tratamento primário é realizado para eliminar os 

contaminantes indesejados que existem no processo de produção de petróleo. Um dos 

principais contaminantes é a água, por apresentar elevado teor de sal, o que provoca 

uma série de problemas na operação dos processos nas refinarias. A produção de 

petróleo adequada é de essencial importância, pois o petróleo é considerado uma das 

principais fontes de energia não renováveis do mundo industrial (NUNES et al., 2010). 

Observando a contribuição da identificação de modelos matemáticos para melhorar 

a produção nos processos industriais, foi realizado nesta dissertação um estudo sobre as 

técnicas de identificação de sistemas dinâmicos lineares e não-lineares SISO e MIMO. 

Em seguida, essas técnicas foram aplicadas à dois processos industriais distintos: o 

primeiro, representado por uma planta didática de nível e vazão, localizada no 

Laboratório de Automação em Petróleo (LAUT), da Universidade Federal Rio Grande 

do Norte (UFRN) e, o segundo, por uma planta de processamento primário de petróleo, 

simulada com dados fornecidos pelo Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES) ao 

projeto REDIC_ADAP, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 

conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

1.1 Motivação 

Segundo Coelho e Coelho (2004), modelos matemáticos oferecem um 

procedimento de baixo custo e seguro para realizações de testes. Esses modelos 

possibilitam diferentes utilizações em automação industrial, como: 

 

• Previsão: uma maneira de prever os comportamentos futuros do sistema 

(comportamento dinâmico); e está limitada à exatidão dos modelos e aos 

efeitos de perturbações presentes; 

• Projeto de sistemas de controle: o modelo permite a sintonia de 

controladores e a síntese de algoritmos de controle, incluindo os 

controladores adaptativos e preditivos; 
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• Supervisão: utilizam-se os modelos identificados para avaliação das 

características operacionais do sistema; 

• Otimização: modelos precisos podem ajudar a otimizar o sistemas nos 

mais variados campos, como por exemplo na manutenção em processos 

industrias. 

Ao avaliar a importância dos modelos matemáticos na melhoria de processos 

industriais, foram estudadas maneiras de implementar algoritmos que identifiquem 

modelos de sistemas industriais, permitindo a otimização de seus processos. 

1.2 Objetivos  

Esta dissertação tem por objetivo principal implementar algoritmos combinados de 

detecção de estrutura e estimação de parâmetros que sejam capazes de, a partir de dados 

do processo,  identificar modelos lineares com estrutura ARX e não-lineares com 

estrutura NARX, pois em alguns casos os modelos lineares não são satisfatórios, e 

representações não-lineares são utilizadas. Também é objetivo analisar e comparar 

modelos identificados, adotando dados experimentais dos processos, para que seja 

possível obter o melhor modelo matemático que represente suas dinâmicas. 

1.3  Estrutura do Trabalho 

O trabalho foi organizado em quatro capítulos. No Capítulo 2, serão descritos 

tópicos sobre identificação de sistemas, apresentando as principais etapas para 

identificação de modelos matemáticos. Também será apresentada a metodologia 

utilizada para realizar a identificação proposta neste trabalho. O Capítulo 3 é dedicado 

ao primeiro estudo de caso, onde será mostrada uma identificação de um sistema 

monovariável, baseada nas técnicas mencionadas no capítulo anterior.  No Capítulo 4 

será apresentada uma identificação multivariável que representará o segundo estudo de 

caso desta dissertação. Por fim, o Capítulo 5 será dedicado às considerações gerais 

acerca do trabalho realizado e dos resultados obtidos. 
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______________________________________________________________________ 

2   IDENTIFICAÇÃO DE MODELOS POLINOMIAIS DE 

SISTEMAS DINÂMICOS  

______________________________________________________________________  

 

Este capítulo é dedicado à apresentação dos aspectos teóricos relacionados aos 

procedimentos de identificação de sistemas. Uma ênfase maior será dada às técnicas de 

identificação paramétricas de modelos dinâmicos lineares e não-lineares. 

2.1 Introdução à Identificação de Sistemas  

A identificação de sistemas é uma forma de construir modelos matemáticos capazes 

de representar um sistema dinâmico com base em dados experimentais. O modelo de 

um sistema é formado por um conjunto de equações que descrevem o comportamento 

dinâmico e estático do sistema (LJUNG, 1999). 

Os sistemas dinâmicos encontrados nas indústrias são, em última análise, não-

lineares. Em alguns casos, as aproximações lineares são suficientes para aplicações 

práticas. Desta forma, modelos lineares nem sempre são satisfatórios e representações 

não-lineares devem ser utilizadas. Na medida em que as representações lineares são 

substituídas em algumas identificações por seus correspondentes não-lineares, torna-se 

possível analisar e reproduzir certos fenômenos e comportamentos dinâmicos mais 

complexos (AGUIRRE, 1998). 

Os modelos de processos industriais podem ser obtidos a partir do tratamento de 

medidas (procedimento estatístico, filtragem de dados) coletadas a partir de uma 

realização experimental (COELHO; COELHO, 2004).  

O modelo matemático final é uma forma do conhecimento da relação existente 

entre os sinais de entrada e saída que podem ser caraterizados, no processo físico, pela 

função de transferência, para sistemas lineares, e modelos polinomiais, por exemplo, 

para sistemas não-lineares, com os polinômios não-lineares sendo funções lineares nos 

parâmetros, o que permite a utilização dos algoritmos de estimação de parâmetros 

lineares para modelos não-lineares (AGUIRRE, 2007). A figura 2.1 ilustra a 

composição básica em blocos de uma tarefa de identificação. 
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Figura 2.1- Procedimento para identificação de processos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Coelho; Coelho (2004). 
 

A identificação, de modo geral, consiste em quatro etapas: dados experimentais, 

detecção de estrutura, estimação de parâmetros e validação do modelo. A figura 2.2 

ilustra as diferentes etapas da identificação de processos. 

 

 
1. Dados Experimentais: para que um processo de identificação de um sistema possa 

ocorrer é necessário um conjunto de dados que relacione a entrada-saída do sistema. 

Esta etapa é fundamental no processo de identificação, visto que sem dados não se pode 

obter um modelo.  

2. Detecção de Estrutura: nesta etapa escolhe-se a estrutura do modelo matemático que 

será usada pra representar o sistema, através de métodos de detecção de estrutura. 

3. Estimação de parâmetros: nesta etapa os valores numéricos que compõem o modelo 

matemático são estimados através dos diversos métodos de estimação de parâmetros. 

4. Validação do modelo: tendo obtido um o modelo candidato, é necessário verificar se 

ele representa as características dinâmicas e estáticas de interesse do sistema real.  
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Figura 2.2 - Etapas do procedimento básico da identificação. 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

As próximas seções descreverão os principais aspectos que compõem a modelagem 

de sistemas dinâmicos através das técnicas de identificação de sistemas. 

2.2  Dados Experimentais 

Os dados experimentais utilizados para identificar modelos dinâmicos 

(denominados dados de identificação) são obtidos a partir de medições da saída 0��� do 
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sistema alimentado por uma entrada 1��� pré-determinada. É necessário que o sinal de 

entrada 1��� consiga excitar o sistema em todas as faixas de frequência de interesse, 

para que seja possível a identificação do sistema (AGUIRRE, 2007). 

Os dados de entrada-saída são registrados durante os testes experimentais de 

identificação especificamente realizados. Para realizar esses testes de identificação, 

primeiramente devem ser determinados quais sinais de entrada são aplicáveis, para obter 

informações necessárias ao coletar os dados de saída do sistema. A finalidade dos 

projetos experimentais é analisar estes aspectos, de modo que os dados se tornem 

maximamente informativos (CORRÊA, 1997). 

Os modelos matemáticos gerados pela identificação de sistemas podem ser 

divididos em duas classes: 

 

• Modelos de entrada-saída  

• Modelos em espaço de estados 

 

O modelo discreto de entrada-saída descreve a saída do sistema 0��� em função da 

entrada aplicada 1���. Estes modelos não possuem informação completa das variáveis 

internas, enquanto o modelo em espaço de estados permite uma visualização completa 

das variáveis internas (estados). 

2.2.1 Sinal de Excitação 

O sinal de excitação é um sinal de entrada projetado para excitar todos os modos de 

interesse do sistema. Estes modos devem poder ser extraídos dos dados de saída, de 

forma a revelar as caraterísticas dinâmicas e estáticas do sistema. 

Os sinais de excitação mais empregados nos métodos de identificação 

determinístico e estocástico são os degraus, senóides, os sinais binários pseudo 

aleatórios (pseudo random binary signal, PRBS) e ruídos brancos ou Guassianos (sinais 

aleatórios cujo espectro tem a mesma potência em todas as frequências). Dentre eles, os 

sinais do tipo PRBS são os mais utilizados, pois os sinais aleatórios são 

persistentemente excitantes para sistemas não-lineares,  nos  quais  variações  da  

amplitude  do  sinal  de  entrada  podem  provocar mudanças  qualitativas  no  

comportamento do mesmo.  É necessário projetar um perfil de amplitude para os sinais 

de teste (AGUIRRE; BILLINGS, 1995a), de forma a garantir que todas as não 
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linearidades presentes no sistema sejam “visitadas”. Além disso, esse tipo de sinal é 

mais fácil de gerar e controlar, ao contrário do sinal de excitação do tipo ruído branco 

(AGUIRRE, 2007).  

2.2.1.1 Projeto do Sinal 

Os sinais PRBS são bastante utilizados, pois são fáceis de serem gerados e 

provocam variações no processo que permitem a coleta de dados para identificar um 

modelo que seja capaz de reproduzir as características dinâmicas e estáticas necessárias 

para a aplicação desejada. Estes sinais possuem apenas dois valores de amplitude ,-, 

em que a escolha de - é normalmente limitada pela máxima excursão permitida ao sinal 

de excitação do processo, sem comprometer seu funcionamento adequado nem 

tampouco levar o sistema a operar em outra faixa linear. Para o sinal PRBS a comutação 

entre os níveis de amplitude só pode ocorrer em faixas de valores pré-determinadas ���� 
(RODRIGUES, 2007). A figura 2.3 apresenta um exemplo do sinal de saída de um 

sistema após ser inserido um determinado sinal de entrada PRBS.   

 

  Figura 2.3- Sinal PRBS. 
  

 

Fonte: Dantas (2013). 

 

O intervalo entre bits, ��, de um sinal PRBS, deve ser compatível com a menor 

constante de tempo �	�����  de interesse do sistema, descrita em Nise (2009). Se o 

intervalo entre bits �� for muito grande, o sistema interpretará o sinal PRBS como um 
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degrau, sinal de características limitadas para a maioria dos métodos de identificação. 

Por outro lado, se ��  for muito curto, o sistema não terá tempo de responder a uma 

transição antes de chegar a próxima transição. Uma regra heurística, que normalmente 

fornece bons resultados, sugere que �� seja escolhido conforme (AGUIRRE, 2007): 

 ����10 4 �� 4 ����3 																																																					�2.1� 
2.2.1.2 Escolha do Período de Amostragem 

A maioria dos sistemas reais são processos contínuos no tempo, ou seja, as 

variáveis estão definidas em qualquer instante. Em diversas aplicações científicas e 

tecnológicas é necessário registrar variáveis contínuas de forma discreta no tempo. Tais 

variáveis devem, portanto, ser amostradas. O tempo entre duas amostras é chamado de 

período ou tempo de amostragem, �� (AGUIRRE, 2007). 

O tempo de amostragem influi na seleção da estrutura, na estimação dos parâmetros 

do modelo e na capacidade do modelo em reproduzir as características fundamentais 

que o sistema possui. 

A importância da seleção correta do tempo de amostragem foi estudada em 

Aguirre; Billings, (1995a). Estes autores concluíram que: 

 (i) os dados devem ser amostrados de forma suficientemente rápida para 

garantir que todas as frequências de interesse estejam bem representadas no conjunto de 

dados usados para a identificação, no entanto, o tempo de amostragem não pode ser 

muito pequeno, pois pode afetar o desempenho do algoritmo de detecção de estrutura e 

estimação de parâmetros; 

          (ii) algumas interações não-lineares só aparecerão e serão reproduzidas se a taxa 

de amostragem for suficientemente alta. 

2.2.1.3 Regra Heurística para Seleção do Tempo de Amostragem 

O procedimento proposto por Aguirre (2007), para determinação do tempo de 

amostragem inicia-se através do estudo dos mínimos das funções de autocorrelação 

linear ɸ��  e autocorrelação não-linear ɸ��,��, . As funções utilizadas são definidas 

como: 

ɸ����8� 9  :;0��� < 0���======>;0�� < �8� < 0���======>?				,				�8 9 0,1, … , �2.2� 
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 ɸ��,��,��8� 9  :;0'��� < 0'���========>;0'�� < �8� < 0'���========>?			,						�8 9 0,1, … , �2.3� 

em que  !∙#  é a esperança matemática,  0���  é o sinal de saída do sistema 

sobreamostrados e a linha acima, 0���====== por exemplo, indica a média em relação ao 

tempo. O índice �� é definido como o menor valor entre os valores ��	e ���, ; 
 �� 9 min;��, ���,>																																																						�2.4� 
 

em que ��	e ���,  são os atrasos que ocorrem os primeiros mínimos locais das 

funções de autocorrelação linear e não-linear. O tempo de amostragem, ��, pode então 

ser escolhido de acordo com a seguinte regra heurística (AGUIRRE; BILLINGS, 

1995a): 

 ��20 4 �� 4 ��10 																																																												�2.5� 
 

Em alguns casos, os limites inferior e superior podem ser relaxados para ��/25 e 

para ��/5, respectivamente. 

2.3 Determinação da Estrutura do Modelo 

A escolha do modelo a ser utilizado para representar os regimes dinâmicos 

descritos pelos dados é um problema crucial na identificação de sistemas. Este problema 

pode ser suavizado pela utilização de propriedades do sistema conhecidas "a priori". 

Os tipos de modelos usados na identificação do sistema podem ser classificados em 

três grupos de acordo com o nível de conhecimento “a priori” do sistema a ser 

identificado: 

• Modelos caixa-branca (“white-box”): os modelos de caixa branca têm sua 

estrutura completamente estabelecida a partir de informações conhecidas do 

sistema “a priori” ou simplesmente pela modelagem física. Todos os parâmetros 

que influenciam o sistema são conhecidos ou previamente determinados 

(AGUIRRE, 2004).  
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• Modelos caixa-cinza (“grey - box”): os modelos caixa cinza são identificados a 

partir de informações auxiliares do sistema real. Estas informações, assim como 

o nível de conhecimento, variam de caso para caso e podem ser obtidas a partir 

do funcionamento do sistema real, onde é possível observar os parâmetros que o 

influenciam, como por exemplo, os sinais de entrada, perturbações inerentes e as 

não-linearidades que podem atuar sobre o processo. 

• Modelos caixa preta (“black-box”): os modelos caixa preta não utilizam 

informações conhecidas “a priori” do sistema a ser identificado, sendo realizado 

apenas um projeto de sinal de entrada, para observar o comportamento de uma 

determinada saída, e assim realizar a identificação do modelo através dos dados 

de entrada-saída do processo (LJUNG, 1987). 

2.4 Métodos Paramétricos para Modelos Discretos 

Os métodos ditos paramétricos utilizam estruturas matemáticas parametrizadas 

para descrever o comportamento dinâmico original no domínio do tempo. Os 

parâmetros destas estruturas matemáticas são ajustados por algoritmos de estimação a 

partir dos dados de entrada-saída medidos. Os modelos mais utilizados na identificação 

de sistema são ARX, ARMAX, NARX, NARMAX e Modelos Bilineares (LJUNG, 

1987).   

2.4.1 Representação Discreta para Métodos Paramétricos  

Existem algumas representações matemáticas que são especialmente adequadas à 

identificação de sistemas usando-se algoritmos conhecidos para a estimação de 

parâmetros. Considere o seguinte modelo linear: 

 

G�H�0��� 9 I�H�J�H� 1��� K L�H�M�H� ����,																																						�2.6� 
 

0��� 9 I�H�J�H�G�H� 1��� K L�H�M�H�G�H� ����,																													�2.7� 
 0��� 9 P�H�1��� K Q�H�����.																																											�2.8� 
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Sendo o operador de atraso representado por HST de forma que 0���HST 9 0�� <1� ,  o ruído branco representado por ����  e G�H� , 	I�H�, L�H� , 	M�H�  e J�H�  os 

polinômios definidos como: 

 G�H� 9 1 K UTHST K U'HS' K⋯U�WHS�W; 																															�2.9� 
 I�H� 9 ZT K Z'HST K Z[HS' K⋯Z�\HS�\]^; 																									�2.10� 

 L�H� 9 1 K _THST K _'HS' K⋯_�`HS�`; 																														�2.11� 
 M�H� 9 1 K aTHST K a'HS' K⋯a�bHS�b; 																										�2.12� 
 J�H� 9 1 K cTHST K c'HS' K⋯c�dHS�d .																																�2.13� 
 

As funções P�H� e Q�H�	normalmente são referidas como a função de transferência 

do processo e do ruído, respectivamente (AGUIRRE, 2007). 

2.4.2 Modelo ARX para Sistemas Discretos Lineares 

O modelo ARX (AutorRegressive with eXogenous inputs) apresentado no diagrama 

de blocos da figura 2.4, pode ser obtido a partir do modelo polinomial linear mais geral 

(entradas-saídas), como mostra a equação 2.14 (AGUIRRE, 2007).  

 
Figura 2.4- Representação esquemática do modelo ARX. 

 
 

 

 

 

 

  
Fonte: Aguirre (2007). 

 

Tomando-se L�H� 9 M�H� 9 J�H� 9 1, sendo G�H� e  I�H� polinômios arbitrários, 

o modelo ARX assume a forma da equação 2.14.  

I�H� 1G�H� 
���� 

0��� 1��� K 

K 
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  G�H�0��� 9 I�H�1��� K ����																																						�2.14�   
2.4.3 Modelo ARMAX para Sistemas Discretos Lineares 

O modelo ARMAX (AutoRegressive Moving Average with eXogenous inputs) pode 

ser obtido através do modelo linear geral da equação 2.8, tomando-se  M�H� 9 J�H� 9 1 

e G�H�,  I�H� e L�H� sendo os polinômios definidos anteriormente. A representação do 

modelo ARMAX em diagramas de blocos é mostrada na figura 2.5. 

 
Figura 2.5- Representação esquemática do modelo ARMAX. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Aguirre (2007). 

 

No modelo ARMAX, o erro é modelado como um processo de média móvel (MA), 

pois não se tem acesso a suas medições resultando em: 

 G�H�0��� 9 I�H�1��� K L�H�����																																				�2.15� 
2.4.4  Modelo NARMAX para Sistemas Discretos Não-Lineares 

O modelo NARMAX (Nonlinear Auto-Regressive Moving Average model with 

eXogenous Inputs) é  uma estrutura paramétrica do tipo entrada-saída capaz de 

representar o comportamento dinâmico de uma ampla classe de sistemas dinâmicos não-

lineares reais (JÁCOME, 1996).  No modelo NARMAX os máximos atrasos nos termos 

de saída, entrada e resíduo são representados respectivamente por ��, �� , e ��. 

 0��� 9 Jef0�� < 1�,… , 0;� < ��>, 1�� < �g�,…, 

I�H� 1G�H� 
0��� 1��� K 

K 

L�H� 

���� 
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 																													… , 1�� < ���, h�� < 1�,… , h�� < ���i K ����, �2.16� 

 

em que: 	�g	 - atraso puro de tempo 	�g	, ��, �� , �� 	 ∈ k	 
 	�g	 l ��	 Je�∙�-função não-linear 

2.4.5 Modelo NARX para Sistemas Discretos Não-Lineares 

O modelo NARX (Nonlinear Auto-Regressive with eXogenous Inputs) abrange uma 

classe importante em sistemas não-lineares de tempo discreto, que expressa o valor da 

saída 0��� em função de valores prévios dos sinais de entrada-saída, como mostra a 

equação 2.17. 

                    0��� 9 Jem0�� < 1�,… 0;� < ��>, 1�� < �g�, … , 1�� < ���n								�2.17� 
      

No modelo NARX a função Je  representa uma função não-linear do modelo com 

grau de não-linearidade  o	 ∈ k , sendo ��,	�� e �g  os maiores atrasos em 0, em 1 e o 

tempo morto, respectivamente. A forma da função Je normalmente não é conhecida "a 

priori". Assim, a dinâmica do sistema pode ser reconstruída utilizando uma aproximação 

polinomial, em que o	é o grau máximo do polinômio utilizado para representar Je. 
É possível perceber que, com o aumento do grau de não-linearidade do modelo, 

ocorre o fenômeno da explosão combinatória no número de parâmetros. Para contornar 

esse problema, são utilizados métodos como a taxa de redução de erro (ERR), que visam 

selecionar exclusivamente os parâmetros mais significativos do modelo (QUACHIO; 

GARCIA, 2011).  

Segundo Haykin (1999), o modelo NARX é bem adequado para a modelagem de 

sistemas não-lineares como trocadores de calor, plantas de tratamento de águas servidas, 

sistemas de transformação catalítica em refinarias de petróleo, oscilações não-lineares 

associadas com a locomoção por múltiplas pernas em sistemas biológicos e inferência 

gramatical. 

O termo ����	do modelo NARMAX citado na subseção anterior indica todos os 

efeitos que não podem ser bem representados pela função Je , que é uma função 
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polinomial de 0���, 1��� e h��� com grau de não-linearidade o	 ∈ p .  Portanto, a parte 

determinística da equação 2.16 pode ser expandida como somatório de termos com 

graus de não-linearidade variando na faixa 1 4 q 4 o . Assim sendo, cada termo de 

grau q poderá conter um fator de grau r do tipo 0�� < s� e um fator de grau �q < r� 
do tipo 1�� < s�  sendo multiplicado por um parâmetro representado por _t,�St��T, … , ���.  

Um modelo polinomial não-linear de grau l pode ser representado da seguinte 

maneira (AGUIRRE, 2007): 

 

0��� 9 u u u _t,�St��T, … , ���		v0�� <t
�wT ��� v u�k <z

{w|}T ���,�~,��
�^,��

�
tw�

e
�w� 		�2.18� 

 

Sendo que o limite superior é �� se o somatório se refere a fatores do tipo 0�� <��� ou �� para fatores do tipo 1�� < ���. 
 

u ≡		 u …�~
�^wT

�~,��
�^,�� u ,��

��wT 																																																			 �2.19� 
2.4.6 Modelo Bilinear para Sistemas Discretos Não-Lineares 

Os modelos bilineares são baseados em um modelo linear do tipo ARX com mais 

termos não lineares constituídos pelos produtos entre entradas e saídas como mostram 

as equações 2.20 e 2.21.  

 G�H�0��� 9 _� K I�H�1�� < a� K J�H�0�� < a < s�1�� < a < ��										�2.20� 
 

0��� 9 <uU�	�W
�wT 0�� < �� K _� KuZ��\

�w� 1�� < a < s� 				
Kuc��d

�w� 1�� < a < s�0�� < s�																																																																	�2.21� 
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Em que c� 	são coeficientes dos termos não-lineares, �� e �� representam a ordem 

dos  termos lineares de entrada e saída do sistema. 

O modelo bilinear também pode ser visto como um caso particular do modelo 

polinomial NARMAX, quando todos os termos não-lineares são do tipo 0�� < s�	1�� <��, ∀�,� 	(AGUIRRE, 2007).           

2.5 Detecção de Estrutura  

A detecção de estrutura tem por objetivo escolher a representação mais concisa 

dentre todos os modelos possíveis, de forma que uma delas possa representar o sistema 

adequadamente. O modelo de um sistema pode ser avaliado ao se observar sua ordem. 

Se a ordem selecionada for muito menor do que a ordem efetiva do sistema real, o 

modelo não possuirá a complexidade estrutural necessária para produzir a dinâmica do 

sistema. Caso contrário, se a ordem do modelo for muito maior do que a necessária, a 

estimação de parâmetros será provavelmente mal-condicionada (AGUIRRE, 2007). 

O critério para a seleção da estrutura de modelos pode ser dividido em duas etapas:  

  

(i) Número de termos que devem pertencer ao modelo; 

(ii) E quais termos, dentro do número determinado, farão parte do modelo. 

 
O número de termos para representar a dinâmica do sistema deve ser 

suficientemente pequeno para se evitar instabilidade numérica provocada por 

sobreparametrização (AGUIRRE, 1994). 

Uma das questões é como determinar o número de termos que deve ser usado na 

representação, dentre a totalidade dos candidatos. As técnicas de escolha de termos 

podem ser agrupadas em dois grandes grupos, denominados, construtivo e eliminatório 

(AGUIRRE, 1994). O primeiro inicia a partir de um determinado modelo, onde a cada 

passo um termo é acrescentado de acordo com sua importância na representação do 

sistema.  Já o segundo, parte de um modelo teste e os termos menos significativos são 

eliminados a cada passo, neste caso é necessário estimar os parâmetros iniciais do 

modelo teste, eliminando os menos significativos (CORRÊA, 1997).  

Existem diversos critérios para a seleção da ordem de modelos, como aqueles 

baseados na razão entre determinantes, Critério de Informação de Akaike (AIC – 

Akaike’s Information Criterion), o critério de Bayes (BIC Bayes’s Information 
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Criterion) e a aplicação da Taxa de Redução do Erro, ERR (Error Reduction Ratio), em 

modelos NARMAX. Estas estratégias permitem a detecção de quais parcelas do modelo 

são mais relevantes para serem incluídas e quais podem ser consideradas desprezíveis. 

2.5.1 Critério de Informação Akaike (AIC) 

O Critério de Informação de Akaike (1974) é um dos mais clássicos e mais 

utilizados na seleção de modelos dinâmicos. À medida que mais parâmetros são 

incluídos na ordem do modelo, o número de graus de liberdade aumenta permitindo um 

ajuste mais exato aos dados. De acordo com o critério de Akaike, o número ótimo de 

termos deve minimizar a seguinte função de custo: 

 G�L���� 9 p	ln	f$�%%&' ����i K 4��																																		�2.22� 
 

Em que N é o comprimento dos registros de dados, �� é o número de parâmetros 

do modelo, $�%%&'  é o erro médio quadrático e o valor quatro (4) da equação (2.22) é o 

peso dado à inclusão de um termo no modelo. Segundo Leontaritis e Billings (1987), 

este peso foi determinado através de um estudo realizado com a distribuição Chi-

Square, a qual indica que a escolha deste peso é conveniente, proporcionando um 

intervalo de confiança de 0,05 (95%) para escolha dos termos corretos. 

A função de custo de Akaike pode ser definida em duas parcelas, sendo que a 

primeira parcela da equação (2.22) quantifica a diminuição da variância dos resíduos 

resultante da inclusão do novo termo e a segunda parcela representa o custo de inserir 

um novo termo no modelo. Portanto, se a redução em ln	f$�%%&' ����i devido à inclusão 

de um determinado termo, for menor que o custo de inclui-lo, 4��, ele não deve ser 

inserido no modelo (AGUIRRE, 2007).  

2.5.2 Critério de Informação Bayesiano (BIC) 

O Critério de Informação de Bayes é um critério de seleção de modelo proposto por 

Schwarz (1978). Assim como o Critério de Informação de Akaike (AIC), ele também 

leva em consideração o grau de parametrização do modelo e, da mesma forma, quanto 

menor o valor de BIC menor será o ajuste necessário ao modelo (SILVEIRA, 2010). A 

sua expressão é dada por:  I�L 9 po�f$�%%&' ����i�� ln�p�																																						�2.23�  
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2.5.3 Taxa de Redução de Erro 

A Taxa de Redução de Erro (“Error Reduction Ratio ou ERR”) é uma das métricas 

utilizadas para a determinação da estrutura de modelos polinomiais. O ERR de cada 

termo candidato é um número que indica a melhoria obtida na representação do sistema 

através da sua inclusão no modelo. Desta forma é possível ordenar os termos candidatos 

de acordo com a contribuição de cada um. O algoritmo ERR gera uma lista em ordem 

decrescente com os termos e suas contribuições na identificação do sistema (AGUIRRE, 

1998). 

2.6 Estimação de Parâmetros  

Esta etapa tem a função de determinar valores adequados para os parâmetros que 

compõem o modelo, com base nas informações resultantes das etapas anteriores. Sendo 

assim, nessa fase ocorre a escolha e a utilização de algoritmos para realizar a estimação 

desses parâmetros. A maior parte dos algoritmos utilizados para esse fim é baseada no 

método clássico dos mínimos quadrados. A etapa de estimação de parâmetros resulta, 

então, na determinação dos valores numéricos dos parâmetros (AGUIRRE, 2007). 

2.6.1 Método dos Mínimos Quadrados  

O método de mínimos quadrados, desenvolvido por Gauss em 1795, é um dos mais 

conhecidos e mais utilizados nas mais diversas áreas de ciência e tecnologia 

(AGUIRRE, 2007). Este método permite estimar o vetor de parâmetros *+	 que 

caracteriza o modelo. 

Seja *+ o vetor de parâmetros dado por: 

 

*+ 9 ���
�*+�*+'⋮*+���

��																																																														�2.24� 
 

Utilizando a estimativa *+  e os regressores ɸ  que são os atrasos (regressores) 

semelhantes aos mostrados na equação 2.16, a melhor previsão da saída do sistema,	0
, é 

calculada por; 0
 9 ɸ*+																																																												�2.25� 
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De acordo com Gauss, os parâmetros estimados devem ser selecionados de tal 

forma que soma dos quadrados da diferença entre os valores medidos e os cálculos é 

mínima.  A função objetivo (no sentido dos mínimos quadrados) é dada por: 

 

�� 9u��s�'�
�wT 																																																			 �2.26� 

 

em que  � 9 0�s� < 0
�s�,  
 p é número de observações realizadas (tamanho do vetor de entrada dos dados) e � 

o erro de predição que representa a diferença entre a saída real �0� e a saída estimada �0
� , que é função de *+ . Assim, pelo método dos mínimos quadrados, procura-se 

determinar *+ que minimize ��	��� (MONTEIRO, 2006).  

Normalmente, em modelos polinomiais NARMAX, que são lineares nos 

parâmetros, o método de estimação de parâmetros utilizado é o dos mínimos quadrados. 

A estrutura NARMAX apresentada na equação 2.16 pode ser representada como: 

 

0��� 9 		u.����*+�� K h�����
�wT 																																					�2.27� 

 

em que �� é o número de termos no modelo, .��� corresponde aos regressores e h��� 
pode representar erros de modelagem, o erro de medição ou o ruído na saída do tipo 

estocástico, determinístico ou offset.  

A equação ainda pode ser escrita na forma do erro de predição como mostra a 

equação 2.28; 

0��� 9 		u.����*+�� K ������
�wT 																																			�2.28� 

 

O vetor de resíduos !���� , � 9 1, 2, … 	p#  engloba tanto erros de modelagem 

quanto o ruído do sistema e incertezas de ordem qualquer. 
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Colocando-se a equação 2.25 em notação matricial, tem-se: 

 � 9 Ѱ� K �																																																		�2.29� 
 

onde, admitindo que sejam realizadas N medidas, suficientes para determinar os 

parâmetros então se tem; � 9 f0�1�0�2�…0�p�i� , 
 � 9 f��1���2�… ��p�i� , 
 

Ѱ 9 �.T�1� .'�1� ⋯.T�2� .'�2� ⋯⋯.T�p� ⋯.'�p� ⋯⋯			
.���1�.���2�⋯.���p��. 

 

em que T indica a matriz  transposta ou o vetor transposto. A matriz Ѱ é denominada 

matriz de regressores do modelo e � indica o vetor de parâmetros. 

O estimador dos mínimos quadrados, na equação 2.30, é uma transformação linear 

sobre � (função linear das medidas) e, assim, é denominado estimador linear que 

minimiza a função de custo representada na equação 2.26 (COELHO; COELHO, 2004). 

 *+ 9 fѰ�ѰiSTѰ��																																																	�2.30� 
A matriz Ѱ�Ѱ é denominada matriz de informação ou matriz de covariância dos 

regressores. Esta matriz é simétrica e definida positiva quando Ѱ tem posto pleno de 

colunas e semidefinida positiva em caso contrário. Entretanto, ela pode perder essa 

propriedade em casos de mau-condicionamento grave. A equação 2.30 é denominada 

equação normal. A solução *+ da equação normal existe e é única desde que Ѱ�Ѱ seja 

não singular (AGUIRRE, 1998). 

2.6.2 Estimador Não-Polarizado 

A estimativa obtida a partir da equação 2.27 é dita não-polarizada ; :*+? 9 *> se o 

resíduo !h���, � 9 1,… 	p# for equivalente ao ruído branco, e não apresentar correlação 

com os regressores. Quando isso não é verificado, os resíduos apresentam alguma 
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dinâmica (ruído colorido) que não foi devidamente explicada pelo modelo resultando 

em uma estimativa polarizada.  

O método dos Mínimos Quadrados Estendido é capaz de contornar o problema de 

polarização nos casos em que o ruído não for branco. Para que isso ocorra, o estimador 

modela o erro de estimação  h���, ou seja, novos termos são incluídos no modelo como 

ruído MA (Moving Average). Se o erro puder ser estatisticamente bem aproximado por 

um ruído MA e se o erro não for correlacionado com o sinal de entrada e saída então o 

problema de polarização estará resolvido, tornando as estimativas não-polarizadas e 

permitindo que  toda a dinâmica dos dados seja observada pelo modelo (AGUIRRE, 

2007). Considerando um modelo ARX, temos que: 

0��� 9 .��� < 1�*+ K h���,																																							�2.31� 
Sendo que h��� é um processo MA da seguinte forma: 

 h��� 9 ./��� < 1�*+/ K ����,																																						�2.32�	 
 

Em que ./� representa o vetor regressor do resíduo, *+/ as suas estimativas e ���� o 

ruído branco. Substituindo (2.32) em (2.31), tem- se a estrutura para utilizar o estimador 

dos mínimos quadrados estendido. 

 0��� 9 .��� < 1�*+ K ./��� < 1�*+/ K ����.																			�2.33�	 
 

Na inclusão de mais termos, deve-se estar atento para a sobreparametrização do 

modelo, que pode gerar o aparecimento de componentes dinâmicos que não estão 

presentes no sistema real. Normalmente, o que se faz é incluir termos de ruído apenas 

para evitar a polarização dos parâmetros. Obtido o modelo do ruído, despreza-se então a 

parte estocástica e considera-se apenas a parte determinística para as simulações e 

análises (AGUIRRE, 1994). 

2.6.3 Método dos Mínimos Quadrados Ortogonais 

A formação da matriz de covariância dos regressores Ѱ�Ѱ  torna-se sujeita a 

problemas numéricos (propagação de erros, precisão insuficientes nos cálculos) quando Ѱ é mal-condicionada. Estes problemas podem afetar a estabilidade do algoritmo dos 
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mínimos quadrados e inviabilizar a solução da equação normal 2.30. O mau-

condicionamento numérico acontece quando as colunas de regressores, em Ѱ�Ѱ, são 

altamente correlacionadas entre si (AGUIRRE, 2007). 

Os algoritmos utilizados para solução do mau-condicionamento Ѱ são baseados em 

métodos de mínimos quadrados ortogonais (MQO) (AGUIRE, 2007). Estes algoritmos 

possuem o procedimento do método Modificado Gram-Schmidt (MGS), o Gram-

Schmidt Clássico e o método da Transformação de Householder, (CHEN et al., 1989; 

AGUIRRE, 1998). No presente trabalho será apresentada apenas a descrição do método 

do Gram-Schmidt Modificado. 

No procedimento de Gram-Schmidt, uma matriz Ѱ com posto pleno de colunas é 

decomposta em duas submatrizes: 

 Ѱ 9 �G																																																														�2.34� 
 

Sendo  G (�� � ��� uma matriz triangular superior com a diagonal unitária; 

 

G 9 ���
��1 �T' �T[⋯0 1 �'[⋯⋮00 	⋱00

⋱ 			⋯10
			

�T���'��⋮���ST��1 ���
�� 

 

W é uma matriz de dimensão p � �� com colunas ortogonais tal que ��� 9 M, 

sendo D uma matriz diagonal, definida positiva. 

 

� 9 ��T�1� ⋯ ����1�⋮�T�p� ⋯ ⋮����p�� 
 

Da equação matricial 2.29 temos que:  

 � 9  	 K �																																																								�2.35�   
Onde, 

                                                      � 9  GST																																																						�2.36�    
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 						 9 G�																																																										�2.37�    
 

	 9 ¡ ¢T⋮¢��£ 
 

As colunas de W constituem os novos regressores ortogonais do problema e 	 é o 

vetor de parâmetros para este conjunto de regressores. A solução dos mínimos 

quadrados ortogonais pode ser obtida conforme a equação 2.38 (CHEN et al.., 1989). 

 	
 9 MST���																																																								�2.38� 
 

Determinado 	
 através da equação 2.38, os parâmetros do modelo original podem 

ser obtidos segundo a equação 2.39. 

 �+ 9 GST	
																																																													�2.39� 
2.7  Implementação do Método Modificado Gram-Schmidt (MGS) 

O método modificado de Gram-Schmidt objetiva resolver problemas de 

sensibilidade a mau-condicionamento numérico observados no método clássico de 

Gram-Schmidt descrito por Aguirre (2007).  A fim de atingir este objetivo, o método 

MGS determina a matriz A uma linha por vez e ortogonaliza Ѱ de tal forma que na k-

ésima iteração as colunas  � K 1, . . . , ��  são feitas ortogonais à k-ésima coluna. Essa 

operação é repetida para � 9 1, 2, . . . , �� < 1. (CHEN et al., 1989). 

 												�¤ 9 .¤�¤ST� 
�¤,� 9 〈�¤, .��¤ST�〉〈�¤'〉 	,			∀� 9 � K 1,… , ��											� 9 1, 2, … , �� < 1	�2.40�	 

.��¤� 9	.��¤ST� < �¤,��¤		, ∀� 9 � K 1,… , ��																																								 
 

 ��� 9 .���§ST� 
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Os elementos de 	
	são calculados através da transformação de uma forma ���� 9 �	 
similar  

	
¤ 9 〈¨©,ª�©«^�〉〈¨©�〉  

��¤� 9	��¤ST� < 	
¤�¤ 

 

O procedimento de estimação descrito acima pode ser implementado 

simultaneamente com um esquema de detecção de estrutura baseado no ERR, conforme 

será descrito na próxima subseção. 

2.7.1  Detecção de Estrutura Utilizando o ERR 

O critério ERR foi mencionado na subseção anterior e pode ser formalizado através 

da estrutura do modelo ortogonal da equação 2.35. 

 

-U¬!����# 9 1p ��� 9 1p f��� <u	�'�����i��
�wT 																							�2.42� 

Em que 	� indica os elementos do vetor de parâmetros 	, e ��	indica os regressores 

ortogonais (colunas da matriz W). Supondo que nenhum termo fosse incluído no 

modelo, a variância de ����  seria igual à variância de saída. A cada novo termo 

acrescido ao modelo, é decrescida a variância dos resíduos ����  de um fator T� 	�	�'������ de forma que  ��  indica o termo incluído e 	�  o seu respectivo parâmetro. 

A redução no valor da variância pode ser normalizada com relação à variância total do 

sinal de saída (y(k)). Isto resulta no já citado “Error Reduction Ratio” (ERR) de cada 

termo, o qual é definido formalmente como (CHEN et al., 1989) : 

 f i� 9 	�'�������� 			,																	1 4 s 4 ��																									�2.43� 
 

ERR indica a porção da variância da saída pela inclusão de um novo termo ao 

modelo. Ele pode ser utilizado na detecção de estrutura de modelos não-lineares 

polinomiais. Escolhe-se o número de termos desejados para o modelo e consideram-se 

aqueles que possuem os maiores valores de ERR (AGUIRRE, 1998). 

� 9 1, 2, … , �� 					�2.41�   
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O valor do ERR depende da posição em que o termo considerado é incluído no 

modelo. Em Billings et al., (1989) é apresentado um esquema de detecção de estrutura, 

baseado no ERR, que visa contornar este defeito. No algoritmo, denominado 

“regressão-direta”, todos os regressores .����  são considerados na determinação de 

cada �����, sendo escolhido aquele que apresentar o maior ERR naquela posição. 

Existem critérios de informação que podem ser úteis na determinação do número de 

termos a ser considerado no modelo, e serão utilizados para auxiliar a parada dos 

algoritmos de detecção de estrutura deste trabalho. Esses critérios baseiam-se na 

detecção da ordem do modelo a partir dos dados de operação. Entre tais métodos 

destacam-se o Critério de Informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974) e o Critério de 

Informação de Bayes (BIC) (KASHYAP, 1977). 

2.8 Identificação de Sistemas MultiInput,  MultiOutput (MIMO) 

As pesquisas realizadas na década de sessenta tratavam apenas de sistemas de 

produção simples, monovariáveis (single-input, single-output (SISO)). A figura 2.6 

representa em diagrama de blocos a identificação de modelos multivariáveis (ABU-EL-

MAGD, 1986). 

 

Figura 2.6- Representação esquemática de identificação multivariável. 
 

 

Fonte: Coelho; Mariani (2006). 

 

A identificação de sistemas multivariáveis (multi-input multi-output (MIMO)) foi 

abordada cuidadosamente na década de setenta, devido às dificuldades e às 
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complexidades consideráveis de representar tais sistemas por meio de um modelo 

matemático discreto.  

2.8.1 Modelo ARMAX para Sistemas Multivariáveis Discretos Lineares 

Um sistema linear, discreto multivariável pode ser representado por modelos 

lineares ARMAX, com m saídas e r entradas da seguinte forma: 

 0���� 9 .�����*+��� K �����																																															�2.44� 
 s 9 1,… ,q 

Temos que, 

 .�� 9 m0T�� < 1�,… , 0T;� < ��^>, … , 0��� < 1�,… , 0�;� < ���>, 1T�� < 1�,… , 1T;�< ��^>, … , 1%�� < 1�,… , 1%;� < ��®>, hT�� < 1�,… , hT;�< ��^>,… , h��� < 1�,… , h�;� < ���>n 
 

		*+��� 9 � *+T⋮*+���	
 

sendo ��, ��	e	��  os atrasos máximos dos termos da saída, entrada e do 

resíduo;	*+�� os parâmetros do modelo, ���� é assumido como sendo ruído branco e s 
representa o número de subsistemas do modelo geral (BILLINGS et al., 1989). 

O fato da equação 2.44 ser multivariável com  q saídas quer dizer que tal modelo 

pode ser escrito com q equações escalares para cada subsistema (AGUIRRE, 2007). 

2.8.2  Modelo NARMAX para Sistemas Multivariáveis Discretos Não-Lineares 

O sistema multivariável não-linear discreto, pode ser representado por um modelo 

NARMAX, com m saídas e r entradas. A representação abaixo é referida como uma 

inovação multivariável entrada-saída por Leontaritis e Billings (1985). 
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 0���� 9 c�m0T�� < 1�,… , 0T;� < ��^>,… , 0��� < 1�,… , 0�;� < ���>, 1T��< 1�,… , 1T;� < ��^>, … , 1%�� < 1�,… , 1%;� < ��®>, hT�� < 1�,… , hT;�< ��^>,… , h��� < 1�,… , h�;� < ���>n K ����																																 			�2.45� 

Para aumentar a flexibilidade da função não-linear c��∙� na seleção de estrutura do 

modelo, o termo  máximo (ordem) pode ser atribuído para valores diferentes, ou seja, os 

valores podem variar de subsistema para subsistema (BILLINGS et al., 1989); 

 0���� 9 c�m0T�� < 1�,… , 0T;� < ��^� >,… , 0��� < 1�,… , 0�;� < ���� >, 1T��< 1�,… , 1T;� < ��^� >, … , 1%�� < 1�,… , 1%;� < ��®� >, hT�� < 1�,… , hT;�< ��^� >,… , h��� < 1�,… , h�;� < ���� >nK ����																																																																																																												�2.46� 
                        s 9 1, … ,q 

    

 Para encontrar a função não linear de c��. �, com o intuito de utilizar a equação 

(2.46) na identificação de sistemas, torna-se necessária a sua parametrização. Este 

objetivo pode ser alcançado através da sua expansão polinomial. Expandindo c��. � 
como um polinômio de  grau o�, obtemos: 

 

0���� 9 *�� K u *��̂ °�^����
�^wT K u u *�^����

��w�^ °�^���°������
�^wT K⋯

Ku⋯�
�wT u *�^⋯±²��

�^w�²«^ °�^���⋯°�²��� K h���, 
s 9 1,… . ,q																																																																																																			�2.47� 

 
onde os *�^⋯±²� representam os coeficientes escalares do modelo a serem estimados. 

 � 9 ∑ �������wT K ∑ �����%�wT K ∑ �������wT , °T��� 9 0T�� < 1�, °'��� 9 0T�� < 1�,… , °�∗�~± ��� 9 0�;� < ��>, °�∗�~± }T��� 9 1T�� < 1�,… , °�∗�~± }%∗��± ��� 9 1%�� < ���, °�∗�~± }%∗��± }T��� 9 hT�� < 1�,… , °�±��� 9 h��� < ���. 



48 
 

No caso multivariável, qualquer variável de qualquer subsistema pode ser utilizada 

para compor o modelo de qualquer subsistema. É importante mencionar que os modelos 

apresentados nas equações 2.44 e 2.46 são modelos MIMO, mas se   q 9 1 o modelo 

passa ser MISO e, apesar de multivariável, uma única equação escalar seria necessária 

para representá-lo, pois os modelos MISO possuem apenas um subsistema (AGUIRRE, 

2007).   

 Um modelo do tipo NARMAX polinomial multivariável pode ser representado 

como o exemplo abaixo:                                 

 																0T��� 9 0,50T�� < 1� K 1T�� < 2� K 0,10'�� < 1�1T�� < 1� K 0,5hT�� < 1�K 0,20T�� < 2�hT�� < 2� K �T��� �2.48� 
 

 																0'��� 9 0,90'�� < 2� K 1'�� < 1� K 0,20'�� < 1�1'�� < 2� K 0,5hT�� < 1�K 0,10'�� < 1�hT�� < 2� K �'���																							 	�2.49� 
 

As equações 2.48 e 2.49 representam, respectivamente, os modelos dos subsistemas 

1 e 2. Em conjunto, as equações 2.48 e 2.49 formam a representação global do sistema 

multivariável identificado (SARAIVA, 1999). 

2.8.3 Método dos Mínimos Quadrados para Identificação Multivariável  

De maneira similar à abordagem feita para as equações 2.27 e 2.28 na subseção 

2.6.1, pode-se definir o subsistema i como pertencente à família de modelos regressivos 

lineares nos parâmetros do tipo: 

 

0���� 9u.�����*+� K h���,��
�wT 		� 9 1,… ,p.																							�2.50� 

 

Na equação 2.50, 0���� representa o sinal de saída do subsistema i gerado pelo 

modelo correspondente e N o comprimento dos vetores de dados; .�� são os regressores 

do modelo, correspondendo a termos de grau 1 a l ; �� é o número de regressores, e *+�  
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são os valores numéricos dos coeficientes dos regressores, ou seja, os parâmetros 

estimados e  h��� são os resíduos. 

Reescrevendo a equação 2.50 na forma matricial encontra-se  

 �� 9 Ѱ��� K �� 																																																					�2.51� 
Onde; 

�� 9 ¡0T⋮0�£ , Ѱ� 9 f.T ⋯ .��i, �� 9 � *T⋮*��� , �� 9 ¡ hT⋮h��£ 
 

O vetor de parâmetros �� pode ser encontrado através da minimização de	‖��‖', ou 

seja, resolvendo um problema de mínimos quadrados (SARAIVA, 1999). 

2.8.4 Detecção de Estrutura e Estimação de Parâmetros de Sistema MIMO 

A determinação da estrutura do modelo é muitas vezes vital para identificação de 

sistemas lineares e não-lineares multivariáveis, pois um simples aumento na ordem e no 

grau de não-linearidade do modelo para alcançar a precisão desejada, poderá certamente 

resultar em mau-condicionamento numérico e um modelo excessivamente complexo. 

Um modelo muito complexo não é somente computacionalmente caro, mas também tem 

um valor prático limitado. Para sistemas reais SISO demonstrou-se que, desde que os 

termos significantes do modelo sejam detectados, modelos com dez termos em alguns 

casos são usualmente suficientes para capturar as dinâmicas de um processo com 

grandes não-linearidades (BILLINGS et al., 1989).  

Os vários métodos de seleção de estrutura de modelos lineares foram derivados 

para sistemas SISO não-lineares. Muitos desses métodos podem ser estendidos para 

sistemas MIMO, como por exemplo, o método Modificado do Gram-Schmidt 

juntamente com o método Taxa de Redução de Erro (ERR) descritos na seção 2.7. Estes 

métodos para o caso multivariável podem ser tratados de forma análoga ao caso 

monovariável, uma grande diferença é que o número de possíveis regressores aumenta 

ainda mais com relação ao caso monovariável. Em seguida, tendo definido qual será a 

estrutura da equação de um determinado subsistema, o mesmo estimador do caso 

monovariável citado na seção 2.6 pode ser utilizado para estimação de parâmetros de 

um modelo multivariável (AGUIRRE, 2007). 
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2.9 Validação  

O passo final do procedimento de identificação é a validação dos modelos obtidos, 

que tem por objetivo estabelecer parâmetros de comparação entre diferentes modelos, 

assim como quantificar o quão eficiente é o modelo na representação da dinâmica do 

sistema a ser identificado. 

Segundo Ljung 1987, alguns aspectos devem ser considerados para verificar se o 

modelo é realmente satisfatório para representar um sistema. Algumas perguntas devem 

ser avaliadas para determinar a eficiência do modelo: 

O modelo é "bom o suficiente”, e se ele é válido para o fim desejado? 

 As simulações estão de acordo com os dados observados? 

 O modelo descreve o comportamento do sistema? 

Em problemas de validação, a questão-chave é tentar determinar se um dado 

modelo é valido ou não. Em outras palavras, é necessário saber como o modelo será 

utilizado de forma a poder julgar se ele incorpora, ou não, as características requeridas. 

Essa necessidade advém de fato de que nenhum modelo, por definição, representará o 

sistema real em todos os aspectos. Portanto, já que o modelo provavelmente é 

representativo em relação ao sistema em alguns aspectos apenas, ele será considerado 

válido, se incorporar características fundamentais do sistema (AGUIRRE, 2007). 

2.9.1 Validação de Modelos Através de Simulações 

Comparar a simulação do modelo obtido com dados medidos é provavelmente a 

forma mais usual de se validar um modelo. Nesse caso, deseja-se saber se o modelo 

reproduz ao longo do tempo os dados observados. 

Na validação do modelo através de simulações é recomendado ter um cuidado 

básico de não usar na validação os mesmos dados utilizados para obter o modelo, pois o 

objetivo desta validação é saber se o modelo capaz de representar um novo conjunto de 

dados observados do mesmo sistema, avaliando assim a capacidade de generalização do 

modelo. 

Portanto, na prática é necessário efetuar dois testes independentes ao longo dos 

quais o sistema é observado gerando-se, assim, dois conjuntos de dados. Um deles é 

usado para identificação (treinamento) do modelo e outro para validação (AGUIRRE, 

2007). 
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2.10  Medição do Erro  

Diversos termos são comumente utilizados para descrever o grau do erro de 

estimação na identificação de sistemas, como por exemplo, o erro médio quadrático e o 

erro médio absoluto. 

2.10.1 Erro Médio Absoluto  

O erro médio absoluto (MAE- Mean Absolute Error) é calculado utilizando-se as 

diferenças entre a saída real e a saída estimada, sem considerar se é positiva ou negativa 

(RICHARD et al., 2004). Desta forma, ele é igual à soma dos erros absolutos dividida 

pelo número de dados, como mostra a equação 2.52. 

 

¶G 9 ∑ |0¸ < 0
¸|�̧wT � 																																																�2.52� 
 �- Número da amostra 0¸-saída real para a amostra � 0
¸-saída estimada para a amostra � �- número total de amostras 

2.10.2 Erro Médio Quadrático 

O erro médio quadrático (EMQ) é obtido a partir da soma das diferenças entre a 

saída real e a saída estimada, ponderadas pelo número de amostras, como mostra a 

equação 2.53. Este erro permite avaliar a qualidade das estimativas permitindo assim 

selecionar a melhor estimativa que represente o valor real (AGUIRRE, 2007). 

 

 ¶¹ 9 ∑ �0¸ < 0
¸�'�̧wT � 																																									�2.53� 
�- número da amostra 0¸-saída real para a amostra � 0
¸-saída estimada para a amostra � �- número total de amostras 
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2.11 Metodologia Utilizada  

A partir de agora será mostrada a sequência de passos utilizados para identificação 

de sistemas. Esses passos envolvem toda a fundamentação teórica apresentada nas 

subseções anteriores, utilizando os conceitos desde a obtenção do período de 

amostragem até a validação dos modelos identificados, a partir de novos dados de 

entrada-saída coletados do sistema. A sequência da metodologia realizada é apresentada 

no diagrama de blocos da figura 2.7. 

 

Figura 2.7- Representação da metodologia em diagrama de blocos. 
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Como mostrado na figura 2.7, na sequência foi descrito o processo a ser 

identificado, e todas as suas variáveis de entrada-saída. Também, foi escolhida a faixa 

de operação na qual o processo foi identificado, o ponto de operação desejado, e a 

resposta ao degrau do sistema, resultando na obtenção da constante de tempo e do 

projeto do sinal de entrada, com objetivo de realizar a identificação do processo.  

Após o projeto do sinal de entrada do processo, foi implementado um algoritmo de 

detecção de estrutura. Este algoritmo tem o como objetivo determinar a quantidade de 

termos necessários para serem representados nos modelos ARX e NARX. 

O algoritmo implementado para detecção de estrutura de modelos, reúne detalhes 

dos procedimentos explicados nas subseções 2.6 e 2.7, e é baseado no algoritmo de 

ortogonalização Modificado do Gram-Schmidt (MGS), adaptado dos trabalhos de 

Billings (1989) e Lara (2005). Este algoritmo de detecção de estrutura pode ser descrito 

em dois estágios: 

 

1º Estágio: � =1. � = Número de Iteração 

1. Inicializar � 9 1,�T 9 rT. 

2. Copiar todas as colunas de P, �r�� até r��¤ST�; 	∀� 9 �,… , �� . 
3. Copiar o vetor observações  º até 0�¤ST�. 
4. Calcular 	
¤� 9 〈t»�©«^�∙ª�©«^�〉〈t»�©«^�∙t»�©«^�〉 	 ; 	∀� 9 �, … , ��.	 
5. Calcular f i¤� 9 �¼
©» ��〈t»�©«^�∙t»�©«^�〉º∙º ; ∀� 9 �,… , �� .		 
6. Obter f i¤½ 9 qU°: ¤� , � 4 � 4 ��?. 
7.  Permutar a L-ésima coluna de ¾�¤ST�	 com a k-ésima coluna de r¤�¤ST�. 
8. Copiar a k-ésima coluna de ¾	�¤ST�		¿r¤�¤ST�À sobre �¤. 

9. Calcular G¤.� 9 〈¨©∙t»�©«^�〉〈¨©∙¨©〉 ; 	∀� 9 �, … , ��. 
10. Calcular r��¤� 9 r��¤ST� < �¤,��¤; 	∀� 9 �,… , �� . 
11. Calcular 	¤ 9 〈¨©∙ª�©«^�〉〈¨©∙	¨©〉 . 

12. Calcular 0�¤� 9 0�¤ST� < 	¤�¤. 

13. Calcular �+ 9 º <	∑ 	���¤�wT . 
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14. Calcular _;�Á> 9 �Â 〈�+ ∙ �+〉. 
15. Calcular G�L¤ 9 poÃ	_;�+> K 4�� K 1� e I�L¤ 9 poÃ	_;�+> K �� K 1� log�p�. 
16. Inicializar para k=2. 

2º Estágio:	∀� Æ 2, … , �� < 1. 
1. Repetir os passos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do 1º estágio. 

2.  Permutar os elementos da L-ésima coluna,	�e.½, com  os elementos da k-ésima 

coluna, �e.¤, ∀o 9 1,… , �� < 2�. 
3. Repetir os passos 11, 12, 13, 14 e 15 do 1º estágio. 

4. Se AIC�4�¤ Æ AIC�4��¤ST� ou BIC¤ Æ BIC�¤ST� determinado os regressores para 

realizar a estimação de parâmetros. 

5. Se AIC�4�¤ l AIC�4��¤ST� ou  BIC¤ l BIC�¤ST� então executar o 2º estágio e 

iniciar para � 9 � K 1. 
 

Comentários sobre o 1º estágio: 

• Os passos 1 e 3 inicializam o procedimento mediante a inicialização do 

contador  � 9 1. A matriz de regressores P �r�� é montada de acordo 

com a quantidade de regressores determinada pela ordem inicial 

sobreparametrizada, e o vetor   � que possui os dados de saída coletados 

do processo. 

• Nos passos 4 até o 6  é realizada a estimação de parâmetros ortogonal 

utilizando os dados de saída do processo, e calculada taxa de redução de 

erro (ERR), onde é avaliado o valor da variação ao ser inserido um novo 

parâmetro estimado no modelo, em relação à variação total do sinal de 

saída. Cada regressor possui índice (1, 2, 3,...,	��	) formado em um vetor 

L, os índices são organizados de acordo com os valores do maior ERR 

que estão organizados de forma decrescente. 

• Após o contador � 9 � K 1: ��	é realizado o passo 7, onde as colunas de ¾�¤ST�	 são permutadas de acordo com a sequência dos índices do vetor 

L. Logo em seguida o passo 8 copia a coluna selecionada de P dentro da 

matriz � 9 m�T, … , ���n. 
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• Nos passos 9 e 10 é realizada a ortogonalização entre a coluna r��¤ST�de ¾�¤ST� e a coluna �¤ de W, onde no passo 9 é realizado o calculo dos 

elementos da matriz triangular superior A (projeções). 

• Nos passos 11 e 12 é realizada a continuação do procedimento de 

ortogonalização. Em seguida é elaborada a estimação de parâmetros 

utilizando a coluna �¤  que possui os regressores ortogonalizados. A 

partir do parâmetro estimado é encontrada a saída estimada, e no passo 

13 é calculado o erro de estimação (erro de previsão). 

• No passo 14 é calculado o erro médio quadrático, o qual permite no 

passo 15 calcular as funções de custo de Akaike e Bayes, as quais são 

divididas em duas parcelas: na primeira parcela é observada a variação 

do erro médio quadrático ao inserir um novo termo ao modelo, e a 

segunda parcela indica o custo de inserir este termo ao modelo, obtendo 

assim o custo-benefício de inserir um novo termo no modelo. 

 

Comentários sobre o 2º estágio:  

• O 2º estagio é repetido de acordo com o número de termos determinado 

pela ordem sobreparametrizada, e novos termos serão selecionados até 

encontrar o primeiro mínimo que minimize a função de custo de Akaike 

ou Bayes. 

• O passo 2 terá que ser adicionado ao procedimento dado no estágio 1, 

com a finalidade de permutar as colunas de A. 

• Os passos 4 e 5 verificam se o mínimo da função de custo de Akaike e 

Bayes é atingido para o número particular de termos selecionados. 

 

Para realizar a detecção de estrutura do modelo a partir do algoritmo implementado 

é necessário realizar a coleta de dados de entrada-saída do processo. Estes dados de 

entrada-saída são inicialmente normalizados (-1 a 1) para evitar propagação de erros 

numéricos ao longo da identificação. Através dos dados normalizados são utilizados os 

métodos do ERR, método Modificado Gram-Schmidt (MGS) e os Critérios de 

Informação de Akaike (AIC) e Bayes (BIC), citados nas subseções anteriores, para 

determinar a estrutura dos modelos. Estes métodos permitem a partir de um modelo de 

ordem sobreparametrizada, indicar os termos que apresentam o melhor custo-benefício. 
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Os termos são incluídos no modelo representando o sistema, eliminando a dependência 

linear através de bases ortogonais. A partir da implementação destes métodos é possível 

evitar: a sobreparametrização, o mau-condicionamento numérico e a propagação de 

erros devido à grande quantidade de termos.  

Os algoritmos foram implementados de maneira que em cada passo um termo 

representado por um vetor da matriz dos regressores é acrescentado, permitindo 

observação da taxa de redução do erro de cada termo inserido no modelo. Logo em 

seguida, é realizada uma ortogonalização na matriz dos regressores, onde o vetor que 

apresentou o maior ERR é ortogonalizado em relação aos outros vetores da matriz. Este 

procedimento possibilita a redução da dependência linear entre os vetores da matriz dos 

regressores, que permite resultados mais concisos, eliminado os problemas numéricos e 

o mau-condicionamento. Também, a cada passo do algoritmo é possível avaliar o custo-

benefício de cada termo e, conforme sua importância pode ser adicionado ao modelo. 

Após realizar a detecção de estruturas dos modelos, são utilizados algoritmos de 

estimação de parâmetros baseados nos métodos dos mínimos quadrados convencional 

(MQ) e o estendido (MQE), que podem ser melhor observados nos Apêndices  D e E. 

Por fim, é realizada a comparação entre a saída real e a saída do modelo a partir de uma 

nova coleta de dados. Através desta comparação é possível observar o comportamento 

da saída do modelo em relação à saída real, e, consequentemente a qualidade dos 

algoritmos implementados. 

O método de detecção de estrutura implementado nesta dissertação, ao contrário 

dos outros métodos, permite inserir uma ordem sobreparametrizada e a partir desta 

ordem avaliar a pertinência de cada termo ao ser inserido no modelo pela sua taxa de 

redução de erro, ou seja, é realizada uma avaliação de pertinência de cada termo em 

relação aos dados coletados do processo. Em seguida é realizada uma ortogonalização 

na matriz dos regressores que permite eliminar a dependência linear entre os termos 

escolhidos, e assim evitar o mau-condicionamento numérico ao realizar a estimação de 

parâmetros pelo método dos mínimos quadrados. 

 2.12 Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordados brevemente os principais conceitos relativos aos 

procedimentos de identificação de sistemas lineares e não-lineares, onde foram 

apresentadas as principais etapas a serem realizadas para obter modelos matemáticos 

válidos. Também foram apresentados métodos de detecção de estrutura e estimação de 
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parâmetro de sistemas monovariáveis e multivariáveis. Logo em seguida, foi descrito 

um método de ortogonalização, que permite solucionar os problemas de mau-

condicionamento na formação da matriz de covariância do método dos mínimos 

quadrados, evitando assim propagação de erro e precisão insuficiente nos cálculos. O 

foco maior deste capítulo foi dado às técnicas de identificação paramétricas de sistemas 

monovariáveis e multivariáveis. Com base nessas técnicas, foi apresentada a 

metodologia utilizada na identificação de dois processos distintos, que representam os 

estudos de casos desta dissertação. 

 No próximo capítulo será apresentado o primeiro estudo de caso desta dissertação, 

onde será realizada a identificação de um processo monovariável representado por uma 

planta de nível didática. 
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______________________________________________________________________ 

3   ESTUDO DE CASO I – PLANTA DIDÁTICA DE NÍVEL 

_____________________________________________________________________ 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos pela aplicação dos 

procedimentos de identificação de sistemas, descritos no capítulo 2, em uma planta de 

nível didática. Serão também mostrados os modelos identificados a partir do projeto do 

sinal de entrada e a implementação dos algoritmos de detecção de estrutura (Gram-

Schmidt e ERR) e estimação de parâmetros (MQ e MQE). Por fim, serão apresentados 

os modelos lineares e não-lineares candidatos a representar o tanque de processos da 

planta nível didática.  

3.1 Planta Didática de Processos 

A planta didática possui um simulador desenvolvido por Fonseca (2012), que 

representa de forma bem aproximada as características fenomenológicas do processo. 

No entanto, tornou-se necessário identificar um modelo matemático que a represente, 

objetivando a sua utilização em controladores baseados em modelos, tais como o 

preditivo. Também, a identificação do modelo foi realizada para avaliar, em aplicações 

práticas, a qualidade dos algoritmos de detecção de estrutura e estimação de parâmetros 

implementados no software Matlab
®

.
 

A seguir serão apresentados os procedimentos realizados para obter o modelo 

matemático do primeiro processo proposto neste trabalho.   

3.1.1 Descrição da Planta Didática 

A planta didática utilizada é um sistema de controle de processos que permite 

controlar nível e vazão, usando tanto o controle em malha aberta como o controle em 

malha fechada (AMATROL, 2007).  

A planta didática, apresentada na figura 3.1, inclui uma estação de trabalho de 

bancada, uma rede de controle de processos e um painel de controle. A estação é 

construída de aço e os seus componentes possuem qualidade industrial, os quais são 

montados e instalados de forma a controlar o fluxo de água entre o tanque de processos 

e o reservatório, e o nível no tanque de processos. Todos os seus componentes estão 

ligados a plugs no painel de controle, para permitir aos alunos a medição de sinais e 
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conexão entre dispositivos, em uma ampla variedade de configurações de controle e 

supervisão (AMATROL, 2011). 

Figura 3.1-Planta didática T5552. 

 

Fonte: Silva (2011). 

 

Na figura 3.1, é possível observar que a planta didática oferece uma ampla 

variedade de componentes de tubulação e controle do sistema, os quais são essenciais 

para possibilitar o seu funcionamento de forma adequada em todo o processo. Os 

principais componentes da planta utilizados neste trabalho são: a válvula atuadora do 

tipo diafragma, o tanque de processos, bomba e o sensor de nível do tipo pressão, como 

mostrado na figura 3.2. 

 
Figura 3.2- Descrição da planta didática T5552. 

 

 

          Fonte: Amatrol (2007). 



61 
 

3.1.1.1 Tanque de Processos 

O tanque de processos da planta didática é subdividido em duas regiões T1 e T2 

com altura de 10 pol. cada, como mostra a figura 3.3. O tanque T1 é o local que permite 

a entrada da água no tanque de processos, cujo nível é monitorado por meio de um 

sensor de pressão. Este sensor mede a pressão da coluna do líquido convertendo a 

variável em um sinal de saída de 4-20mA. 

Para permitir a entrada do fluido no tanque de processo T1 é utilizada uma bomba 

instalada no interior do tanque de reservatório. Esta bomba é alimentada por uma tensão 

de 115 volts, e tem como objetivo bombear a água do tanque de reservatório para a rede 

de tubulação da planta didática. 

 

     Figura 3.3- Tanque de processos. 
 

 

Fonte: Fonseca (2012). 
 

No tanque de processos existe um orifício entre os tanques T1 e T2, com 

aproximadamente 1pol. de diâmetro. Este orifício permite ao tanque T2 a entrada/saída 

de fluido devido a sua conexão com o tanque T1, na região onde o nível no tanque é 

superior a 3,5pol., como mostrado na figura 3.3. Para realizar o processo de drenagem 

da água do tanque de processos T1, as válvulas solenoides SV 100-B e SV 100-C 

normalmente fechadas (N.F.) são usadas, permitindo a passagem do fluido para o 

tanque de reservatório como mostrado na figura 3.1, (AMATROL, 2007). 

3.1.1.2 Válvula Atuadora  

A válvula atuadora do tipo diafragma, representada na figura 3.4, é o atuador do 

processo da planta didática, que utiliza a pressão do ar para regular sua abertura. Isso 

permite o controle de vazão do fluido entre o tanque do reservatório e o tanque de 
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processo. A pressão do ar aplicada à válvula ocorre através do sinal elétrico de 4-20mA 

enviado do controlador  à planta didática,  que é convertido em um sinal pneumático de 

3-15 psi através do conversor I/P. 

 

                                      Figura 3.4-Válvula atuadora 
 

 
 

Fonte: Silva (2011). 
 

A faixa de operação da válvula é de 0 a 100% (0% totalmente aberta e 100% 

totalmente fechada). Segundo Fonseca (2012), ao realizar a modelagem da planta 

didática constatou-se que a válvula atuadora possui um comportamento não-linear 

caracterizado como histerese, no momento em que é realizada a troca de operação 

(fechar para abrir ou abrir para fechar). 

A histerese da válvula mantém a vazão constante no seu último valor determinado 

até que a porcentagem de fechamento da válvula alcance a curva correspondente à sua 

operação atual, como pode ser visualizado na figura 3.5.  

 
Figura 3.5- Comportamento não-linear da válvula atuadora. 

 

 

      Fonte: Fonseca (2012). 
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A figura 3.5 apresenta a relação entre a porcentagem de fechamento da válvula e a 

sua vazão correspondente. No momento em que a válvula está fechando a vazão segue a 

curva superior, ou seja, ela opera na região formada entre P1 e P2, e no momento em 

que está abrindo, segue de acordo com a curva inferior, a qual opera na região formada 

por P3 e P4. 

3.1.2  Descrição das Variáveis de Entrada e Saída  

A planta didática, como foi mencionada na seção anterior, possui uma válvula 

atuadora de diafragma que controla a vazão de entrada no tanque de processos T1. Para 

identificar esse sistema foi determinada a entrada, e coletados os dados de saída, como 

mostra a figura 3.6. 

 

          Figura 3.6- Diagrama de blocos. 
 

 

 

 

 

A região no tanque de processos T1 foi dividida em duas regiões, como mostra a 

figura 3.7. A primeira é a faixa de nível de 0,1 pol. a 2,5 pol. em torno do ponto de 

operação de 1,3 pol., isto, é abaixo do orifício. A segunda é a região acima do orifício, 

localizada entre os valores de 3 pol. a 6 pol. em torno do ponto de operação de 4,5 pol..                                

 
              Figura 3.7-Divisão do tanque de processo. 

 

 

                 Fonte: Fonseca (2012) 
 

 

PLANTA Abertura de 

Válvula % 

T1-Nível 

pol. 
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É importante ressaltar que, para a identificação da região acima do orifício, toda 

região abaixo do orifício do tanque T2 foi previamente preenchida com água, para 

simplificar os testes experimentais. Além disso, as válvulas solenoides, localizadas na 

parte inferior do tanque de processos T1, permaneceram abertas durante todo o 

procedimento experimental. 

Um comportamento diferenciado entre as duas regiões é esperado devido à área 

ocupada pelo fluido abaixo do orifício ser apenas relativa ao tanque T1 e acima do 

orifício ao tanque T1+T2, e a região não-linear (histerese) da válvula. Como na região 

abaixo do orifício a área é menor, serão necessárias faixas de abertura menores para a 

válvula e, por isso, serão acentuadas as não-linearidades envolvidas. Já para a região 

acima do orifício espera-se que algumas características construtivas diferencie o modelo 

obtido para essa faixa, pelo o fato da entrada de água no tanque T1 ser realizada numa 

região em que, quanto maior o nível do tanque menor será a vazão, e a área do tanque 

acima do orifício ser maior, fazendo essa região solicitar maior abertura de válvula o 

que atenuará os efeitos de sua não-linearidade. 

3.1.3  Projeto do Sinal de Entrada 

A ideia principal é que sejam projetados sinais com características que excitem as 

dinâmicas abaixo do orifício e outros sinais com características diferentes que excitem a 

região acima do orifício. Ao observar estas características foi escolhido projetar um 

sinal de entrada Pseudo Random Binary Signal (PRBS) citado na subseção 2.2.1.1. 

Para projetar o sinal de excitação PRBS, primeiramente serão projetados os sinais 

de entrada, para os quais o sistema atinge os limites das regiões, tanto abaixo quanto 

acima do orifício.  

Após determinados os limites dos sinais de entrada, será obtida a resposta ao 

degrau, com o objetivo de extrair a constante de tempo do sistema. A partir da constante 

de tempo será possível ter uma base de qual período de amostragem utilizar. Também 

será utilizada a autocorrelação de um sinal sobreamostrado para determinar o período de 

amostragem. Um outro critério para a escolha do período de amostragem será a 

interseção entre os períodos encontrados tanto abaixo quanto acima do orifício, ou seja, 

é intenção obter o mesmo período para os modelos tanto abaixo como acima 

simplificando a utilização posterior do modelo. 
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Além disso, a informação da constante de tempo do sistema será utilizada para o 

projeto do sinal de excitação suficientemente rico em frequências e capaz de garantir a 

identificação do sistema real. 

Utilizando o simulador desenvolvido por Fonseca (2012), foram projetados os 

sinais de excitação necessários para identificar o sistema real. Este simulador modela o 

comportamento do sistema em questão em um ambiente de simulação do 

Matlab
®

/Simulink (Math Works), como pode ser observado na figura 3.8. 

 

Figura 3.8- Simulador da planta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonseca (2012). 

 

 O sinal de excitação para identificação abaixo do orifício foi projetado de acordo 

com a menor constante de tempo do sistema (486 segundos) obtida através da resposta 

ao degrau para 0,1pol. e  2,5pol. a partir do ponto de operação de 1,3pol. com os valores 

de entrada de 84,72% e 62,1%, como mostram as figuras 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12. 
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O sinal de excitação acima do orifício também foi projetado de acordo com a menor 

constante de tempo do sistema (702 segundos) obtida através da resposta ao degrau para 

3pol. e  6pol. a partir do ponto de operação de 4,5pol. com valores de entrada de 70% e 

46%, como mostram as figuras 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16. 

 

 

           Figura 3.9- Entrada (Degrau 1) Figura 3.10- Saída do Simulador. 
  

 
Figura 3.11- Entrada (Degrau 2). 

 

 
Figura 3.12- Saída do Simulador. 
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Após encontrar a menor constante de tempo para as regiões abaixo e acima do 

orifício foi determinado o intervalo entre bits do sinal PRBS, conforme a equação 2.1 

apresentada na subseção 2.2.1.1. O intervalo obtido para região abaixo do orifício foi de 48,6 4 �� 4 162 (segundos) e para acima do orifício de 70 4 �� 4 234	(segundos). 

Com o intervalo entre bits já determinado foi implementado um algoritmo que 

permite a comutação entre a amplitude mínima (-V) e máxima (+V) utilizando a função 

RAND do Matlab
®. Esta função permitiu gerar uma sequência numérica de números 

aleatórios uniformemente distribuídos no intervalo [0, 1], armazenando-a no vetor de 

sinais (sna). Logo em seguida, foi definida uma variável alfa com valor de 0,5. Para 

cada elemento do vetor sna maior ou igual a 0,5, associa-se a ao valor máximo de 

abertura da válvula ao elemento correspondente de um vetor denominado PRBS; para 

Figura 3.13- Entrada (Degrau 1). Figura 3.14- Saída do Simulador. 
 

  
            

Figura 3.15- Entrada (Degrau 2). 
 

           Figura 3.16- Saída do Simulador. 
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cada elemento do vetor sna menor que 0,5 associa-se o valor de mínimo de abertura da 

válvula ao elemento correspondente do vetor PRBS (COELHO; COELHO, 2004).  

A partir das figuras 3.9, 3.11, 3.13 e 3.15 é possível perceber que o sinal PRBS 

projetado para abertura da válvula manter o nível abaixo do orifício só pode assumir 

valores de 62,1% a 84,72%, e para acima do orifício, valores de 46% a 70%. Portanto, 

para este sistema específico o sinal PRBS foi projetado com valores de amplitude 

mínima e máxima para cada região como pode ser observado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Entrada/Saída. 
 

Amplitude Região Abaixo do Orifício Região Acima do Orifício 

-V 62,1% 46% 

+V 84,72%, 70% 

  

Depois de projetado o sinal de entrada PRBS, foram realizados testes no sistema 

real, onde o sinal de saída foi sobreamostrado (com período de amostragem de 1 

segundo). A partir dos dados de saída foram calculadas as funções de autocorrelação 

linear e não-linear para realizar uma análise, e assim poder concluir, com base nos 

requisitos descritos por Aguirre (2007), qual o melhor período de amostragem para o 

sistema abaixo e acima do orifício, como mostram as figuras 3.17, 3.18, 3.19 e  3.20. 

 

Figura 3.17- Sinal de entrada abaixo do orifício. Figura 3.18- Sinal de saída abaixo do orifício. 
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Figura 3.19- Sinal de entrada acima do orifício. Figura 3.20- Sinal de saída acima do orifício. 
 

  

Para determinar o período de amostragem foram calculadas as funções de 

autocorrelação, definidas nas equações 2.2 e 2.3, utilizando como entrada da função os 

dados de saída coletados de maneira a representar o sistema abaixo e acima do orifício. 

As figuras 3.21, 3.22 apresentam as funções de autocorrelação linear e autocorrelação 

não-linear respectivamente, representando-as para a faixa abaixo do orifício. 

 

Figura 3.21- Função de autocorrelação linear. Figura 3.22- Função de autocorrelação não-
linear. 

 
 

As figuras 3.23 e 3.24 apresentam as funções de autocorrelação linear e 

autocorrelação não-linear respectivamente representando-as para a faixa acima do 

orifício. 
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Figura 3.23- Função de autocorrelação linear. Figura 3.24- Função de autocorrelação não-
linear. 

  
A partir do atraso (amostras) em que ocorreram os primeiros mínimos das funções 

de autocorrelação linear e não-linear (equação 2.4) encontrados para cada região, foi 

utilizada uma regra heurística (equação 2.5), citada anteriormente no capítulo 2, a qual 

permitiu determinar o período de amostragem  �� 9 54	segundos, ou seja, o período 

necessário para enviar o sinal de entrada e coletar os dados de saída do sistema real. 

Os dados experimentais (entrada-saída) para região abaixo e acima do orifício 

foram coletados a cada 54 segundos. No entanto, o funcionamento da planta didática 

possui um tempo de duração máximo de 30 a 60 minutos. Este limite de tempo ocorre 

devido ao sobreaquecimento da bomba da planta didática, citada na subseção 3.1.1.1, 

após um longo tempo de operação no sistema. Portanto, devido a esta limitação do 

processo, os dados experimentais foram coletados em um tempo restrito. 

3.1.4 Detecção de Estrutura do Modelo Linear da Planta Didática (abaixo e acima 

do orifício)  

A detecção de estrutura dos modelos foi realizada inicialmente a partir dos dados de 

entrada-saída coletados (�� 9 54	segundos� do processo. Estes dados foram inseridos 

no algoritmo de detecção de estrutura, para obter os regressores mais pertinentes, e 

assim representá-los nos modelos. 

Para o algoritmo detectar os regressores mais pertinentes do modelo linear abaixo e 

acima do orifício, foi escolhido um modelo inicial de 3ª ordem sem atraso com estrutura 

ARX, os regressores foram organizados conforme a equação 3.1:  
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 0��� 9 <*T0�� < 1� < *'0�� < 2� < *[0�� < 3� K *Î1�� < 1� K *Ï1�� < 2�K *Ð1�� < 3�																																																																																																		�3.1� 

 

O algoritmo de detecção de estrutura, com a técnica de ortogonalização Gram- 

Schmidt modificado e o método ERR, avaliou e organizou os índices de acordo com os 

regressores que possuíam a maior taxa de redução de erro. Logo em seguida, as funções 

de custo dos critérios de informação de Akaike e Bayes foram calculadas. Elas 

indicaram de forma decrescente o custo-benefício de cada termo escolhido pelo ERR, 

para serem representados no modelo linear abaixo e acima do orifício do tanque de 

processos como mostram as tabelas 2 e 3. 

 
Tabela 2- Regressores mais pertinentes determinado pelo algoritmo para estrutura do modelo 

linear abaixo do orifício. 
 

Estrutura Abaixo do Orifício 

Índice Termos [h¬¬�] Akaike Bayes 

1 <0�� < 1� 0,9566 <132,1613 <133,1683 

4 1�� < 1� 0,8902 <201,0710 <202,5814 

3 <0�� < 3� 0,1327 <201,7703	 <203,7843 

5 1�� < 2� 0,1715 <203,9781 <206,4955 

6 1�� < 3� 0,7375 <244,1154 <247,1364 

2 <0�� < 2� 0,0134 <240,5609 -244,0853 

 
 
 

Tabela 3- Regressores mais pertinentes determinado pelo algoritmo para estrutura do modelo 
linear acima do orifício. 

 
Estrutura Acima do Orifício 

Índice Termos [h¬¬�] Akaike Bayes 

1 <0�� < 1� 0,8852 <237,50 <237,49 

4 1�� < 1� 0,0174 <432,67 <432,6 

2 <0�� < 2� 0,0428 <431,00 <431,04 

3 <0�� < 3� 0 0 0 

5 1�� < 3� 0 0 0 

6 1�� < 3� 0 0 0 
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A Tabela 2 apresenta os valores da taxa de redução de erro de cada termo do 

modelo inicial  da região baixo do orifício inserido no algoritmo de detecção. A partir 

desta tabela é possível observar que o termo que possui o menor ERR é o <0�� < 2�, 
pois o seu grau de pertinência no sistema foi considerado irrelevante, ou seja, foi 

considerado um regressor que possui um custo-benefício baixo, sendo este o primeiro 

mínimo das funções de custo Akaike e Bayes permitindo a indicação dos termos com 

valores maiores de  ERR para serem representados na estrutura do modelo linear abaixo 

do orifício.  

Na tabela 3 é possível observar que apenas dois regressores <0�� < 1� e 1�� < 1�  
possuem grau de pertinência para serem representados na estrutura do modelo linear 

acima do orifício, pois apresentaram uma taxa de redução de erro relevante ao contrário 

dos outros termos inseridos no algoritmo.  

As figuras 3.25 e 3.26 apresentam de forma gráfica o custo-benefício em ordem 

decrescente dos termos, onde cada termo foi ordenado conforme o ERR, e avaliado por 

duas funções de custo (Akaike e Bayes). A partir do primeiro mínimo dessas funções foi 

possível realizar a parada do algoritmo implementado, e determinar apenas os termos 

com o custo-benefício relevante para serem representados no modelo. 

 

Figura 3.25- Critério de Informação para o 
modelo abaixo do orifício. 

 

Figura 3.26- Critério de Informação para o 
modelo acima do orifício. 

 

 
 

 Depois de detectar que o sistema abaixo do orifício pode ser representado por um 

modelo de terceira ordem e o sistema acima do orifício pode ser representado por um 

modelo de primeira ordem, foi realizada a estimação dos parâmetros associados aos 

regressores escolhidos pelo método de detecção estrutura, indicados nas tabelas 2 e 3.   
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O método de estimação de parâmetros utilizado foi o método dos mínimos 

quadrados que tem por objetivo, estimar os parâmetros que irão compor o modelo 

matemático capaz de representar as dinâmicas do sistema real. 

3.1.4.1 Estimação de Parâmetros do Modelo Linear Abaixo do Orifício  

Para estimar os parâmetros abaixo do orifício foram inseridos, no algoritmo de 

estimação, os dados de entrada-saída com 35 amostras, como podem ser observados nas 

figuras 3.27 e 3.28. 

 
Figura 3.27- Sinal de entrada PRBS abaixo do orifício. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Figura 3.28 - Sinal de saída abaixo do orifício (MQ). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



74 
 

      Os parâmetros estimados com o método dos mínimos quadrados convencional 

resultaram em um modelo matemático que representa o sistema abaixo do orifício, 

como mostra a equação 3.2, com erro médio absoluto de 0,0990pol. quando comparado 

ao sistema real. 

 0��� 9 <1,34730�� < 1� K 0,35680�� < 3� < 0,12151�� < 1� K 0,04891�� < 2�K 0,04541�� < 3�																																																																																								�3.2� 
 

Na figura 3.28 pode ser observado o comportamento dinâmico entre a saída real (0) 

e a saída do modelo (0
), obtida a partir das estimativas. A diferença entre as duas saídas 

é representada pelo erro de estimação, que apresentou uma aparente polarização nas 

estimativas como mostra a figura 3.29.  

 

     Figura 3.29- Erro entre a saída real e a saída estimada (MQ). 
 

 

 

Com objetivo de eliminar a polarização foi necessário implementar método de 

estimação dos mínimos quadrados estendido (MQE). Utilizando o mesmo sinal de 

entrada apresentado na figura 3.27 foi possível encontrar outro modelo abaixo do 

orifício a partir do estimador não polarizado, como mostra a equação 3.3. 

 0��� 9 <1,37910�� < 1� K 0,39070�� < 3� < 0,12741�� < 1� K 0,05061�� < 2�K 0,04561�� < 3�																																																																																								�3.3� 
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A saída estimada, figura 3.30, ao contrário da saída obtida através da estimação dos 

mínimos quadrados convencional, apresentou comportamento dinâmico próximo ao do 

sistema real com erro médio absoluto de 0,018pol.. Este resultado foi obtido devido o 

método dos mínimos quadrados estendido ser capaz de identificar dinâmicas não 

modeladas pelo método dos mínimos quadrados, mesmo sem a presença de ruído no 

sistema. Na figura 3.31 é possível observar que o erro se manteve em torno de zero, mas 

mesmo assim não foi garantido que o modelo obtido através das estimativas não 

polarizadas esteja representando todas as dinâmicas do sistema.  

 

Figura 3.30- Sinal de saída abaixo do orifício (MQE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.31 - Erro entre a saída real e saída estimada (MQE). 
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3.1.4.2 Estimação de Parâmetros do Modelo Linear Acima do Orifício  

Para a estimação dos parâmetros acima do orifício, também foram inseridos no 

algoritmo de estimação os sinais de entrada e saída com 54 amostras, como mostram as 

figuras 3.32 e 3.33.  

 

Figura 3.32- Sinal de entrada PRBS acima do orifício. 

 

  

 Figura 3.33- Sinal de saída acima do orifício (MQ). 
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Os parâmetros estimados para o modelo acima do orifício resultaram nos 

parâmetros do modelo matemático, mostrado na a equação 3.4. 

 0��� 9 <0,93450�� < 1� < 0,10891�� < 1�																							�3.4� 
 

Na figura 3.33 é possível observar o comportamento dinâmico da saída do 

sistema real e a saída do modelo, com erro médio absoluto de 0,1065pol., quando 

comparado ao sistema real. O erro entre as saídas pode ser observado na figura 3.34. 

 

Figura 3.34- Erro entre a saída real e a saída estimada (MQ). 
 

 

 

Apesar da estimativa não apresentar polarização aparente, devido à média do erro 

estar em zero, decidiu-se utilizar o método dos mínimos quadrados estendido (MQE), 

com o mesmo sinal de entrada para obter um novo modelo e observar um melhor 

comportamento da saída do modelo em relação à saída real, como mostra a equação 3.5. 

 0��� 9 <0,93300�� < 1� < 0,10961�� < 1�																						�3.5� 
Na figura 3.35 pode ser observado o comportamento da saída real e a saída do 

modelo obtido através do estimador não polarizado.  
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Figura 3.35- Sinal de saída acima do orifício (MQE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com estimativas não polarizadas não existiu mudanças significativas em relação às 

estimativas obtidas pelo do método dos mínimos quadrados (MQ), como mostra a figura 

3.36, apresentando um erro médio absoluto de 0,1052pol..  

 
 

Figura 3.36 - Erro entre a saída real e saída estimada (MQE). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Detecção de Estrutura do Modelo Não-Linear da Planta Didática (abaixo e 

acima do orifício)  

O algoritmo de detecção de estrutura dos modelos não-lineares, também utilizou os 

dados de entrada-saída coletados do processo, permitindo assim encontrar os 

regressores a partir dos métodos de detecção de estrutura implementados. 
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 Para detectar os regressores mais pertinentes do sistema não-linear para a região 

abaixo do orifício foi escolhido um modelo de 4ª ordem com grau de não-

linearidade,	o 9 2 , sem atraso, com estrutura NARX. Como o processo é um sistema de 

nível, pressupõe-se que seja de primeira ordem. Porém, devido às não linearidades já 

explicitadas o modelo pode se afastar do caso mostrado e, por isso, é interessante 

escolher um modelo sobreparametrizado, com ordem superior a do sistema real, para 

não gerar erros numéricos e também permitir uma quantidade maior de termos 

candidatos para serem avaliados (grau de importância). No entanto, para a região acima 

do orifício, o modelo de 4º ordem com grau de não-linearidade o 9 2 não foi suficiente 

para representar o comportamento do sistema. Por isso, foi determinado um modelo de 

6ª ordem com grau de não-linearidade o 9 3, sem atraso com estrutura NARX. Este 

modelo possui uma ordem maior, devido à entrada de nível no tanque T1 ser 

posicionada abaixo da 2ª região, fazendo com que a vazão de entrada seja menor, o que 

resulta em uma não-linearidade acentuada nesta região. 

 Para o algoritmo de detecção de estrutura com a técnica de ortogonalização de 

Gram-Schmidt modificado, o método ERR avaliou 44 regressores para abaixo do 

orifício e 454 regressores para acima do orifício e organizou os índices de acordo com 

os regressores que possuíam a maior taxa de redução de erro. Os regressores mais 

pertinentes para representar o modelo não-linear abaixo e acima do orifício podem ser 

observados  nas tabelas  4 e 5. 

Tabela 4- Regressores mais pertinentes determinado pelo algoritmo para estrutura do modelo 
não-linear abaixo do orifício. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Estrutura Abaixo do Orifício 

Índice Termos [h¬¬�] Akaike Bayes 

1 <0�� < 1� 0,9198 <109,0128 <110,2782 

15 1�� < 1� 0,9579 <196,9064 <198,8046 

20 1�� < 1�' 0,5334 <215,0140 <217,5448 

43 1�� < 3�	1�� < 4�	 0,2228 <218,3234 <221,4869 
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Tabela 5 - Regressores mais pertinentes determinado pelo algoritmo para estrutura do modelo 
não-linear acima do orifício. 

 

 

De acordo com os critérios de informação utilizados, como mostram as figuras 3.37 

e 3.38, é possível observar o custo-benefício de inserir um novo termo no modelo, tanto 

para detecção do modelo não-linear abaixo quanto acima do orifício.  

 
Figura 3.37- Critério de Informação para o 
modelo abaixo do orifício (estrutura não-

linear) 

       Figura 3.38- Critério de Informação para o 
modelo acima do orifício (estrutura não-linear). 

 
 

 
 

 
Depois de detectar a ordem e o grau de não linearidade dos modelos não-lineares 

para a região abaixo e acima do orifício, foram realizadas as estimações dos parâmetros 

associados aos regressores escolhidos pelo método de detecção, indicados nas tabelas 4 

e 5.  Nas próximas subseções serão apresentados os modelos não-lineares, para ambos 

os casos (abaixo e acima do orifício), obtidos através da estimação de parâmetros 

utilizando o método dos mínimos quadrados (MQ) e o método, não polarizado, dos 

mínimos quadrados estendido (MQE). 

Estrutura Acima do Orifício 

Índice Termos [h¬¬�] Akaike Bayes 

1 <0�� < 1� 0.6053 <214,3868 <214,6032 

84 1�� < 1� 0.9510 <358,190 <358,518 

112 1�� < 1�' 0.5388 <392,118 <392,551 

202 1�� < 2�	1�� < 3�	0�� < 1�	 0.1250 <394,6609 <395,201 

398 1�� < 1�	1�� < 6�	0�� < 6� 0.0872 <395,136 <395,781 
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3.1.5.1 Estimação de Parâmetros do Modelo Não-Linear Abaixo do Orifício  

Para estimar os parâmetros abaixo do orifício foram inseridos, no algoritmo de 

estimação, sinais de entrada e saída, com 35 amostras, coletados do sistema real, como 

podem ser observados na figura 3.39 e 3.40.  

 

 
Figura 3.39- Sinal de entrada PRBS abaixo do orifício. 

 
 
 
 

Figura 3.40- Sinal de saída abaixo do orifício (MQ). 
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Com o conhecimento obtido na subseção anterior da estrutura do modelo, os 

parâmetros foram estimados utilizando o método dos mínimos quadrados (MQ), 

resultando em um modelo não-linear com estrutura NARX como mostra a equação 3.6. 

 0��� 9 0,88660�� < 1� < 0,12431�� < 1� K 0,05761�� < 1�'K 0,00901�� < 3�1�� < 4�																																																																					�3.6�		 
 

A figura 3.40, apresenta dinâmica do nível no tanque T1 obtida através da saída da 

planta e do modelo não-linear identificado. A diferença (erro) entre as saídas pode ser 

observada na figura 3.41, com erro médio absoluto de 0,033 pol. 

 
 

  Figura 4.41- Erro entre a saída real e saída estimada (MQ). 

 

 

Com objetivo de avaliar as estimativas dos parâmetros para o modelo não-linear, 

foi implementado o algoritmo dos mínimos quadrados estendido (MQE) utilizando o 

mesmo sinal de entrada. A equação 3.7 representa o modelo não-linear NARX  com 

estimavas não-polarizadas. 

  0��� 9 0,88170�� < 1� < 0,13011�� < 1� K 0,05851�� < 1�' 										K 0,00921�� < 3�1�� < 4� 		�3.7� 
Na figura 3.42 é possível observar que o comportamento da dinâmica da saída real 

e saída estimada é semelhante ao comportamento obtido através do método dos 

mínimos quadrados (MQ). O erro também apresentou o mesmo valor médio absoluto 
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obtido com MQ, como mostra a figura 3.42. Isso ocorreu devido a insignificância da 

polarização no momento da identificação do modelo. 

 

 

 

Figura 3.42- Sinal de saída abaixo do orifício (MQE). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.43- Erro entre a saída real e saída estimada (MQE). 
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3.1.5.2 Estimação de Parâmetros do Modelo Não-Linear Acima do Orifício  

Para estimar os parâmetros acima do orifício, foram inseridos no algoritmo de 

estimação, os dados de entrada e saída coletados do sistema real com 56 amostras, como 

pode ser observado na figura 3.44 e 3.45. 

 
 

Figura 3.44- Sinal de entrada PRBS acima do orifício. 
 

 
 
 
 

Figura 3.45- Sinal de saída acima do orifício (MQ). 
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Com o conhecimento da estrutura do modelo obtido, os parâmetros foram 

estimados utilizando o método dos mínimos quadrados (MQ), resultando em um 

modelo não-linear com estrutura NARX como mostra a equação 3.8. 

 																		0��� 9 0,98060�� < 1� < 0,10971�� < 1� < 0,01861�� < 1�'K 0,03501�� < 2�1�� < 3�0�� < 4�< 0,02571�� < 1�1�� < 6�0�� < 6�																																																				�3.8� 
 

 

Na figura 3.45 é apresentado o comportamento dinâmico nos tanques (T1+T2) da 

saída real do sistema e saída estimada, obtida através do modelo não-linear. O Erro 

entre as saídas pode ser observado na figura 3.46, com erro médio absoluto de 0,033pol. 

 
 

Figura 3.46- Erro entre a saída real e a saída estimada (MQ). 

 
 

Depois de obtidos os parâmetros do modelo não-linear utilizando o método dos 

mínimos quadrados (MQ), os parâmetros também foram estimados com método dos 

mínimos quadrados estendido (MQE), utilizando o mesmo sinal de entrada apresentado 

na figura 3.44. O modelo matemático obtido com as estimativas não polarizadas pode 

ser observado na equação 3.9; 

 0��� 9 0,98540�� < 1� < 0,10811�� < 1� < 0,0187	1�� < 1�' K 0,03501�� <2�1�� < 3�0�� < 4� < 0,02371�� < 1�1�� < 6�0�� < 6�			 �3.9� 
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A figura 3.47 apresenta o comportamento da saída do sistema real e a saída 

estimada, obtida através do modelo não-linear com as estimativas não-polarizadas. 

 
 

Figura 3.47- Sinal de saída acima do orifício (MQE). 
 

 

 

O erro entre a saída real e a saída estimada, obtida através do novo modelo não-

linear, não apresentou diferença significativa quando comparado com o erro obtido 

utilizando o método dos mínimos quadrados (MQ), como mostra a figura 3.48. 

 

Figura 3.48- Erro entre a saída real e a saída estimada (MQE). 
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3.1.6 Validação dos Modelos Identificados da Planta Didática 

Depois de obtidos os modelos matemáticos apresentados nas subseções anteriores, 

foram realizados testes de maneira a verificar se o modelo representa bem o sistema em 

questão. Para realizar essa validação foi utilizado o seguinte procedimento: 

primeiramente foram coletados dados adicionais diferentes dos utilizados para 

treinamento. Após isso, foram inseridas as condições iniciais em cada modelo e então 

simulados realimentando-os com as próprias estimativas realizadas pelo modelo, ou 

seja, os dados reais não interferem diretamente nos modelos exceto pelas condições 

iniciais.  

Para uma nova entrada PRBS foram realizadas comparações entre a saída real e as 

saídas dos modelos obtidos abaixo do orifício de maneira gráfica como mostram as 

figuras 3.49 e 3.50. 

 
 

Figura 3.49 Sinal de entrada PRBS abaixo do orifício.
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Figura 3.50- Sinal de saída dos modelos abaixo do orifício. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir resultados de validação dos modelos mostrados na figura 3.50 é possível 

observar que os modelos não-lineares obtidos apresentaram o mesmo comportamento e 

acompanharam com semelhança as dinâmicas da saída do sistema real. Já os modelos 

lineares apresentaram o mesmo comportamento do sistema real, porém, é perceptível a 

diferença entre a saída real e as saídas dos modelos lineares, ou seja, os modelos 

lineares não conseguiram acompanhar de forma precisa a dinâmica do sistema real. 

O erro entre a saída real e as saídas dos modelos obtidos através do método MQE é 

mostrado na figura 3.51. O erro médio quadrático do modelo linear foi de 0,1490pol.', 

em comparação ao modelo não-linear com o erro de apenas 0,0182pol.'  o que é 

esperado, devido a não linearidade do tipo histerese que é mais acentuada nesta faixa de 

abertura da válvula, faixa necessária para manter o nível de água abaixo do orifício no 

tanque de processos T1. 
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Figura 3.51- Erro entre a saída real e saída modelo linear (MQE) e não-linear (MQE). 
 

 

 

Os modelos identificados acima do orifício também foram validados com uma nova 

entrada PRBS como mostra a figura 3.52. Ao avaliar o sinal de saída na figura 3.53, é 

possível observar que os modelos não-lineares apresentaram um comportamento 

adequado às dinâmicas do sistema real. 

 
 

Figura 3.52- Sinal de entrada PRBS acima do orifício. 
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Figura 3.53- Sinal de saída dos modelos acima do orifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 3.53, também é perceptível que os modelos lineares inicialmente 

acompanharam de forma semelhante as dinâmicas do sistema real. Porém, ao longo das 

amostras, não conseguiram mais acompanhar com exatidão as dinâmicas do sistema, 

resultando em uma diferença entre a saída real e a saída do modelo obtido através do 

método MQE, com o erro médio quadrático de 0,0223pol.Ò. Já o modelo não-linear, ao 

longo das amostras, tendeu de forma mais próxima à saída real, com erro médio 

quadrático relativamente pequeno, de 0,0028pol.' .  

Os erros entre a saída real e as saídas dos modelos linear e não-linear, identificados 

com estimativas não-polarizadas acima do orifício, são apresentados na figura 3.54. 
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Figura 3.54- Erro entre a saída real e saída modelo linear (MQE) e não-linear (MQE). 
 

 

 

 

Para avaliar ainda mais as qualidades dos modelos identificados, foram inseridos no 

sistema real e nos modelos um sinal de entrada do tipo degrau, onde a abertura da 

válvula permaneceu constante em um intervalo de tempo maior, possibilitando uma 

observação mais adequada do processo quando o nível do tanque T1 está enchendo e 

esvaziando.  

A validação do modelo abaixo do orifício com entrada do tipo degrau foi projetada 

da seguinte maneira: primeiramente a válvula foi fechada em 84,72% e logo em seguida 

foi aberta em 62%, após 21 amostras a válvula foi fechada novamente para 84,72 % 

como mostra a figura 3.55. O sinal de entrada possui esse comportamento inicial para 

garantir que o valor do nível esteja próximo do valor desejado de 2,5pol. 

 
Figura 3.55- Sinal de entrada do tipo degrau abaixo do orifício. 
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É possível observar na figura 3.56 o comportamento da saída real e as saídas dos 

modelos identificados em relação ao novo sinal de entrada. A figura mostra como o 

modelo não-linear, obtido através do método (MQE), representou bem as dinâmicas do 

sistema real com erro relativamente pequeno, como mostra a figura 3.57, com o erro 

médio quadrático de apenas  0,0231pol.'. 

 
 

Figura 3.56- Sinal de saída dos modelos abaixo do orifício. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.57- Erro entre a saída real e saída modelo linear (MQE) e não-linear (MQE). 

 

 

 

A saída do modelo linear com estimativas não-polarizadas, apresentado na figura 

3.56, inicialmente acompanhou a saída real de forma adequada. No entanto, ao longo da 

evolução da variável, não se comportou de acordo com a dinâmica da saída real, 
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resultando em um erro relevante, como mostrado na figura 3.57, e o erro quadrático 

médio de 0,7345pol'.. 

Os modelos acima do orifício foram também avaliados ao se inserir uma entrada do 

tipo degrau no sistema real e nos modelos identificados. O sinal de entrada acima do 

orifício, como mostra a figura 3.58, possui a mesma sequência do sinal de entrada 

inserido no sistema abaixo do orifício, onde a válvula incialmente é fechada em 70%, 

logo em seguida é aberta em 46%, após 21 amostras a válvula é novamente fechada em 

70%. Com esses valores de abertura é possível observar o comportamento dinâmico do 

sistema real e comparar de forma mais minuciosa a qualidade dos modelos obtidos a 

partir da identificação do sistema acima do orifício.  

 

Figura 3.58- Sinal de entrada do tipo degrau acima do orifício. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3.59 apresenta a saída real e a saída dos modelos identificados acima do 

orifício. Nesta figura é possível observar que a saída do modelo não-linear com 

estimativas não-polarizadas apresentou comportamentos de maneira semelhante à 

dinâmica da saída real do sistema, com uma diferença irrelevante, como mostra a figura 

3.60, e um  erro médio quadrático de apenas 0,0052pol.'. Porém, o modelo linear com 

estimativas não-polarizadas apesar de inicialmente acompanhar a saída do modelo não 

conseguiu representar de maneira adequada as dinâmicas da saída do sistema real, 

apresentando um erro relevante, como mostra a figura 3.60, com erro médio quadrático 

de 0,0558pol.'. 
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Figura 3.59- Sinal de saída dos modelos acima do orifício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 3.60- Erro entre a saída real e saída modelo linear (MQE) e não-linear (MQE). 
 

 

 

Ao validar os modelos obtidos foi possível concluir que os modelos não-lineares, 

para abaixo e acima do orifício, apresentaram resultados satisfatórios quando inseridas 

as entradas do tipo degrau e persistentemente excitante,  diferentes das que o modelo foi  

treinado. Os modelos não-lineares conseguiram reproduzir as características dinâmicas e 

as não-linearidades estáticas da planta didática. Essa semelhança garante a qualidade do 

modelo, permitindo que o sistema real seja representado por modelos não-lineares com 

estrutura NARX polinomial. 
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A capacidade dos modelos não-lineares em representar o processo já era esperada 

devido ao comportamento  não-linear inerente à válvula atuadora  do tipo diafragma. 

Essa não-linearidade na válvula pode prejudicar a identificação, por isso não é 

suficiente a utilização de modelos lineares.  

3.2 Considerações Finais 

No Capítulo 3 foram apresentados procedimentos necessários para realizar a 

identificação da planta de nível didática. Estes procedimentos tomaram como base toda 

a teoria e metodologia descritas no Capítulo 2.   

 Inicialmente foi apresentada a planta de nível didática e descritas as suas variáveis 

de processo. Logo em seguida, foram projetados os sinais de excitação para as duas 

regiões do tanque de processo da planta didática, e determinado o período de 

amostragem necessário para realizar a coleta dos dados experimentais. A partir dos 

sinais de entrada projetados e o período de amostragem determinado foi realizada a 

identificação dos modelos linear e não-linear para as duas regiões do tanque, através da 

implementação dos algoritmos combinados de detecção de estrutura e estimação de 

parâmetros baseados nos métodos MGS, ERR, AIC, BIC, MQ e MQE. Dentre os vários 

modelos obtidos, os modelos não-lineares, conseguiram representar bem os 

comportamentos dinâmicos e estáticos da planta didática, devido ao comportamento 

não-linear,  caracterizado como histerese, da válvula atuadora.   

Após realizar a identificação do tanque de processos da planta didática, que 

representa um processo monovariável, os algoritmos combinados de detecção de 

estrutura e estimação de parâmetros foram aperfeiçoados com objetivo de realizar uma 

identificação multivariável. No Capítulo a seguir será apresentado um estudo de caso II, 

onde os algoritmos foram utilizados para realizar a identificação de uma planta de 

processamento primário de petróleo. 
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______________________________________________________________________ 

4   ESTUDO DE CASO II- PLANTA DE PROCESSAMENTO 

PRIMÁRIO DE PETRÓLEO 

______________________________________________________________________  

 

Este capítulo tem como intuído apresentar um novo estudo de caso, onde será 

realizada uma identificação multivariável em uma planta de processamento primário de 

petróleo, baseada nos procedimentos apresentados no capítulo 2. Serão também 

apresentados os modelos linear e não-linear identificados para representar o sistema, e 

em seguida, os modelos identificados serão avaliados para determinar a sua capacidade 

de reproduzir os comportamentos dinâmicos e estáticos do processo . 

4.1 Identificação da Planta de Processamento Primário de Petróleo 

A identificação da planta de processamento primário tem como objetivo obter um 

modelo matemático multivariável que a represente, permitindo o projeto de 

controladores baseados em modelo como, por exemplo, o controle preditivo 

(FALEIROS; YONEYAMA, 2002). Também, para avaliar, com aplicações 

experimentais, a qualidade dos algoritmos de detecção de estrutura e estimação de 

parâmetros implementados (software Matlab
®) para a identificação de modelos 

multivariáveis.   

As próximas subseções apresentarão a metodologia utilizada para identificar a 

planta de processamento primário de petróleo. 

4.1.1  Planta de Processamento Primário de Petróleo “Offshore” 

As plantas de processamento primário de petróleo são projetadas para receber e 

separar com segurança as diferentes fases de misturas provenientes dos poços de 

petróleo. Este tratamento se faz necessário devido à mistura extraída constituir-se 

geralmente de óleo, gás natural, água e outras impurezas, tais como sais contidos na 

água. 

Os principais equipamentos responsáveis para os tratamentos dessas correntes são: 

separadores gravitacionais, hidrociclones e tratadores eletrostáticos. Estes equipamentos 

têm como objetivo enviar cada fase ao seu respectivo destino, como é apresentado em 

(NUNES, et al., 2010): 
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• O óleo será tratado e processado para envio às refinarias;  

• A água poderá ser reutilizada na injeção em poços, ou, após o devido 

tratamento, ser descartada no mar; 

• O gás natural terá destinos diversos, como geração de potência em 

turbinas a gás, alimentação de sistemas de injeção em poços, e envio às 

plantas de processamento em terra para posterior comercialização. 

4.1.2 Descrição do Processamento Primário de Petróleo Utilizando Vasos 

Separadores 

As plantas de separação trifásica são formadas por equipamentos de grandes 

dimensões, que possuem vasos internos que possibilitam uma boa separação das fases 

em seu interior. Estes têm como objetivo efetuar a separação de óleo e gás, para 

exportação, e água para descarte no mar. A figura 4.1, apresenta uma planta de 

processamento primário de petróleo, utilizada no projeto REDIC_ADAP 1  da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa 

(CENPES) da Petrobras. 

 

Figura 4. 1- Processo de tratamento primário de petróleo. 

 
Fonte: CENPES-Petrobras (2012). 

                                                 
1 O projeto de estudo e implementação de controles adaptativos (REDIC_ADAP), tem como objetivo 
estudar e validar inicialmente em modelos de simulação, técnicas de controle adaptativo e preditivo não-
linear em processos tipicamente utilizados na indústria de petróleo. Este projeto é executado por quatro 
universidades (UFRN, UFRGS, UFBA e UFPA). 
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A planta de processamento primário, figura 4.1, é formada por um separador de 

água livre (SG-01) que separa as três fases (óleo, água e gás). Este separador constitui-

se de quatro seções distintas, como é apresentado: 

 

• Seção de separação primária - onde o fluido choca-se com defletores, fazendo 

com que o líquido se precipite para o fundo do vaso. É nesta seção que a maior 

parte do líquido é separada, removendo rapidamente as golfadas e as gotículas 

de maior diâmetro do líquido. Com isso, ocorre uma diminuição da turbulência, 

evitando o retorno do líquido para a fase gasosa. 

• Seção de separação secundária – constitui a porção superior do interior do vaso, 

ocupada pela fase gasosa. Nesta seção, grande parte do líquido arrastado, sob a 

forma de gotas, é separada por decantação. 

•  Seção de acúmulo de líquido (óleo/água) – localizada imediatamente abaixo da 

região ocupada pela fase gasosa. É formada pela extensão ocupada pela fase 

líquida. Nesta seção a fase líquida fica armazenada em uma câmara de 

separação, onde há o aparecimento de duas camadas distintas: óleo (acima) e 

água (abaixo). Na câmara de separação são utilizadas placas paralelas que 

efetuam a separação líquido-líquido, ao favorecer a coalescência das gotículas. 

A câmara de separação possui uma chicana que permite à fase oleosa da câmara 

de separação ser vertida para câmara de óleo, realizando assim a separação das 

duas fases.  

• Seção aglutinadora- onde as gotículas de líquido arrastadas pela corrente de gás, 

não separadas nas seções anteriores, são aglutinadas em meios porosos e 

recuperadas. Para retenção de pequenas gotículas de líquido na parte superior 

dos vasos, são utilizados vários tipos de extratores de névoa (NUNES et al., 

2010). 

 

Ao finalizar o processo de separação do vaso (SG-01), as válvulas de saída (0% 

totalmente fechada e 100% totalmente aberta), podem ser acionadas permitindo que o 

gás seja enviado aos destinos citados na subseção anterior. A água livre será enviada 

para o processo de tratamento, pois, nesse caso, contém um resíduo de óleo acima dos 

padrões especificados para o seu descarte. Finalmente, a parte oleosa irá para um novo 
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processo de tratamento em um separador de gás (V-T01), conectado diretamente a um 

tratador eletrostático (T01), como pode ser observado na figura 4.1. 

O separador de gás (V-T01) realiza uma separação bifásica (líquido/gás), onde o 

fluido, que possui uma velocidade considerável, quando entra no separador, choca-se 

com os defletores posicionados na parte superior do vaso. Isso faz com que o gás 

associado se desprenda devido à mudança brusca de velocidade. Neste processo de 

separação existe também a interferência da força gravitacional, fazendo com que as 

gotículas, que são mais pesadas, se desprendam da corrente de gás e se acumulem na 

sessão de acumulação de líquidos (óleo/água) (JUSTINO, 2010). Após a separação, 

realizada através das suas duas válvulas de saída, o gás é enviado a destinos diversos, e 

a fase líquida (óleo/água) é enviada para um tratador eletrostático (T01).  

 O tratador eletrostático (T01) é baseado na indução de carga elétrica nas gotículas 

de água presente na corrente de óleo, provocando a coalescência dessas gotas devido às 

forças de atração eletrostática que passam a agir, e que, por sua vez, formam gotas 

maiores que vão decantando no fundo do vaso por ação de forças gravitacionais 

(PETROBRAS, 2007). Depois da separação realizada no vaso (T01) o óleo deve passar 

novamente pelo mesmo processo de tratamento utilizando outro vaso de separação de 

gás (V-T02), conectado diretamente com outro tratador eletrostático (T02). Por fim, o 

processo primário é finalizado com a abertura das válvulas do vaso (V-T02), de maneira 

que as três fases são enviadas para os seus respectivos destinos finais: a água é enviada 

para tratamento, o gás para outros fins e o óleo para os reservatórios petrolíferos.  

A planta de processamento primário possui um simulador desenvolvido pelo 

projeto REDIC_ADAP da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em conjunto 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este simulador foi implementado 

para representar as características fenomenológicas do processo real em uma indústria 

petrolífera, utilizando as ferramentas do software Matlab
®. As características mais 

detalhadas do processo e do simulador podem ser visitadas no Anexo A deste trabalho. 

4.1.3  Descrição das Variáveis de Entrada e Saída  do Sistema 

A planta de processamento primário de petróleo possui um sistema com três vasos 

separadores trifásicos acoplados entre si. Cada vaso separador possui três válvulas de 

saída, uma para cada fase (água, óleo e gás). Estas válvulas representam as variáveis de 

entrada do sistema, que permitem controlar as variáveis de saída, as quais são 

representadas pelos níveis de água, óleo e a pressão em cada vaso separador da planta. 



100 
 

Além disso, as válvulas de saída possuem um comportamento inverso, 0% totalmente 

fechada e 100% totalmente aberta. Abaixo temos a lista de variáveis de entrada e saída 

do processo. 

• Entrada 1T��� : Abertura da válvula de saída de água no vaso (SG-01) 1'���: Abertura da válvula de saída de água no vaso (T01) 1[���: Abertura da válvula de saída de água no vaso (T02) 1Î��� : Abertura da válvula de saída de óleo no vaso (SG-01) 1Ï���: Abertura da válvula de saída de óleo no vaso (V-T01) 1Ð���: Abertura da válvula de saída de óleo no vaso (V-T02) 1Ó��� : Abertura da válvula de saída de gás no vaso (SG-01) 1Ô���: Abertura da válvula de saída de gás no vaso (V-T01) 1Õ���: Abertura da válvula de saída de gás no vaso (V-T02)  

• Saída 0T��� : Nível de água (metros) no vaso (SG-01) 0'���: Nível de água (metros) no vaso (V-T01) 0[���: Nível de água (metros) no vaso (V-T02) 0Î��� : Nível de óleo (metros) no vaso (SG-01) 0Ï���: Nível de óleo (metros) no vaso (V-T01) 0Ð���: Nível de óleo (metros) no vaso (V-T02) 0Ó��� : Pressão (kgf/cm') no vaso (SG-01) 0Ô���: Pressão (kgf/cm') no vaso (V-T01) 0Õ���: Pressão (kgf/cm') no vaso (V-T02) 

 

As variáveis de entrada 1T, 1' e 1[, correspondem às válvulas de saída de água de 

SG-01, T01 e T02, respectivamente, enquanto as entradas 1Î, 1Ï e 1Ð, correspondem às 

válvulas de saída de óleo de SG-01, V-T01 e V-T02, respectivamente, e, 1Ó, 1Ô e 1Õ, 

representam as válvulas de saída do gás do sistema. As saídas 0T , 0'  e 0[ ·, 

correspondem às alturas dos níveis de água em SG-01 (à esquerda do vertedouro), T01 e 

T02 respectivamente, e, 0Î, 0Ï e 0Ð, correspondem às alturas dos níveis de óleo em SG-

01 (à direita do vertedouro), V-T01 e V-T02 respectivamente. As pressões nos vasos 

são representadas por 0Ó, 0Ô e 0Õ. A figura 4.2 abaixo indica as variáveis de entrada e 

saída do vaso separador de água livre (SG-01). 
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Figura 4.2- Separador de água livre utilizado. 
 

 

4.1.4  Projeto do Sinal de Entrada 

A planta de processamento primário de petróleo possui nove variáveis de entrada e 

saída, descritas na subseção anterior. Para realizar a identificação multivariável do 

sistema foi utilizado como sinal de entrada persistentemente excitante o PRBS (Pseudo 

Radom Binary Signal) citado no capítulo 2. Este sinal foi projetado de acordo com as 

limitações do sistema que foram caracterizadas como: instabilidade local do sistema em 

malha aberta, forte acoplamento entre as malhas do processo, exceto a primeira malha 

de água do vaso SG-01. Isto significa que ao realizar qualquer alteração na abertura da 

válvula de saída de qualquer malha acoplada, poderia acontecer uma “rápida” inundação 

ou esvaziamento nas malhas de água, óleo e gás dos vasos separadores. 

Para gerar um sinal de entrada PRBS que apresentasse um sinal de saída em torno 

do seu ponto de operação foram utilizados os valores de abertura das válvulas, as quais 

mantêm os sinais de saída no seu respectivo ponto de operação. A Tabela 6 representa 

os valores de abertura de cada válvula e suas saídas em seus respectivos pontos de 

operação.  
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Tabela 6 – Entrada-saída no ponto de operação. 
 

Entrada Saída Ø��)� : 63,274% 0T���: 1,335m ØÒ�)� : 57,68% 0'���: 0,813m ØÙ�)�: 72,8010% 0[���: 0.813m ØÚ�)� : 52,515% 0Î���: 1,48m ØÛ�)� : 50,888% 0Ï���: 0,65m ØÜ�)� : 56,0144% 0Ð���: 0,65m ØÝ�)� : 51,8937% 0Ó���: 23kgf/cm' ØÞ�)� : 57,98% 0Ô���: 8kgf/cm' Øß�)� : 51,8% 0Õ���: 2,4kgf/cm' 

 

As amplitudes mínimas e máximas (-V +V) dos sinais PRBS foram determinadas 

frente às variações mínimas nas variáveis de entrada (válvulas de saída), tendo como 

ponto de partida os valores de entrada apresentados na tabela 6. Estas variações no sinal 

de entrada de cada malha do processo foram determinadas a partir de testes 

experimentais realizados. A cada valor de abertura que era aplicado às variáveis de 

entrada as suas respectivas saídas eram observadas e analisadas, de forma que não 

ocorresse inundação ou esvaziamento no processo. A tabela 7 apresenta os valores de 

variação escolhidos para o sinal de entrada de cada malha do processo. Estes valores 

permitiram projetar o sinal de entrada PRBS sem prejudicar o processo, resultando em 

sinais de saída em torno do ponto de operação. 

 

Tabela 7 - Valores de variação do sinal de entrada. 
 

Malha Amplitude (-V) Amplitude (+V) 
ÁGUA (1) 0,1% 0,1% 

ÁGUA (2) 0,1% 0,1% 

ÁGUA (3) 0,1% 0,1% 

ÓLEO (4) 0,1% 0,1% 

ÓLEO (5) 0,01% 0,01% 

ÓLEO (6) 0,1% 0,1%      

GÁS (7) 0,1% 0,1% 

GÁS (8) 1% 1% 

GÁS (9) 0,0 1% 0,01%     



103 
 

        A comutação entre a amplitude mínima e máxima do sinal PRBS de cada variável 

de entrada foi desenvolvida utilizando a função RAND do Matlab
® mencionada no 

capítulo anterior, onde foi definida uma variável alfa com valor de 0,5. Para cada 

elemento do vetor sna maior ou igual a 0,5, associa-se o valor máximo de abertura da 

válvula ao elemento correspondente de um vetor denominado PRBS; para cada 

elemento do vetor sna menor que 0,5 associa-se o valor de mínimo de abertura da 

válvula ao elemento correspondente do vetor PRBS. 

Após projetar a comutação do sinal PRBS foram determinados os intervalos entre 

bits, citados no Capítulo 2. No entanto, eles foram determinados experimentalmente, 

pois não foi possível determinar a menor constante de tempo, já que o sistema é instável 

em malha aberta. 

Depois de determinar os valores de amplitude, o intervalo entre bits do sinal entrada 

PRBS, existiu a preocupação de determinar o período de amostragem necessário para 

inserir os dados de entrada e coletar os dados de saída do simulador. Para determinar o 

período de amostragem foi utilizada a regra heurística descrita no Capítulo 2, onde os 

dados de entrada e saída de cada malha foram sobreamostrados (com período de 

amostragem de 1 segundo). As figuras 4.3 e 4.4 representam os dados de entrada e saída 

sobreamostrados.  

 

Figura 4.3- Sinal de entrada PRBS sobreamostrado. 
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Figura 4.4- Sinal de saída sobreamostrado. 

 

 

 

Com os dados de saída sobreamostrados foram calculadas as funções de 

autocorrelação linear e não-linear de cada malha, encontradas nas equações 2.2 e 2.3. 

Ao calcular as funções de autocorrelação foi encontrado o atraso em que ocorreram os 

primeiros mínimos de cada função. A partir deste atraso foi utilizada a regra heurística 

descrita no Capítulo 2, e assim determinado um período de amostragem de 5 segundos 

em cada malha. As figuras 4.5 e 4.6 apresentam as funções de autocorrelação linear e 

autocorrelação não-linear respectivamente. 
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Figura 4.5- Funções de autocorrelação linear. 

Figura 4.6- Funções de autocorrelação não-linear. 
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4.2 Detecção de Estrutura e Estimação de Parâmetros do Modelo da Planta de 

Processamento Primário de Petróleo. 

Esta subseção tem como objetivo apresentar os modelos matemáticos identificados 

da planta de processamento primário de petróleo.  Inicialmente serão mostrados os 

modelos linear e não-linear obtidos a partir da identificação SISO realizada na primeira 

malha de água do vaso SG-01, que possui independência em relação às outras malhas. 

Logo em seguida, serão apresentados os modelos linear e não-linear obtidos a partir da 

identificação MIMO. 

4.2.1 Detecção de Estrutura e Estimação de Parâmetros do Modelo Linear da 

Malha de Água do Vaso SG-01 

Para determinar a melhor ordem do modelo a partir do algoritmo de detecção de 

estrutura implementado, foi inserido inicialmente no algoritmo um modelo de 2ª ordem 

sem atraso com estrutura ARX.  A tabela 8 mostra os regressores mais pertinentes, 

determinados pelo algoritmo de detecção de estrutura, e suas respectivas taxas de 

redução de erro (ERR). 

 

Tabela 8- Regressores mais pertinentes determinado pelo algoritmo para estrutura do modelo 
linear. 

 

 

 

 

 

 

É possível perceber a partir dos dados apresentados na tabela 8, que o algoritmo 

determinou um sistema de 1ª ordem sem atraso para representar a malha de água do 

primeiro vaso SG-01.  Também é possível observar o custo-benefício de cada termo 

escolhido através dos critérios de informação de Akaike e Bayes.  Estes critérios de 

informação também podem ser observados de forma gráfica através da figura 4.7 que 

apresenta a relação entre quantidade de termos em ordem decrescente conforme o ERR 

e o seu custo-benefício correspondente. 

 

 

Modelo Termos [àááâi Akaike  Bayes 

Malha de 

água 1 

0¨�¸�%T�� < 1� 1¨�¸�%T�� < 1� 0,9811 

1,0000 

 

-3528 

-17318 

-3524   

-17313 
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Figura 4.7- Critérios de Informação de Akaike e Bayes. 
 

 

 

Depois de detectar a estrutura do modelo foi realizada a estimação de parâmetros 

para determinar os valores numéricos que compõem o modelo da primeira malha de 

água do vaso SG-01. Esta estimação foi realizada utilizando o algoritmo de estimação 

implementado com base no método dos mínimos quadrados estendido.  

Para realizar a estimação de parâmetros, inicialmente foi inserido um sinal de 

entrada PRBS apenas na primeira malha de água do vaso SG-01, e, a partir deste sinal, 

foram coletados os dados de saída com 600 amostras, como mostram as figuras 4.8 e 

4.9. Estes dados de entrada-saída possuem um número de amostras maior que os casos 

anteriores, pois neste caso os testes experimentais foram realizados em simulador sem 

limitações em seu tempo de funcionamento ao contrário da planta didática que possui 

um tempo limite como mencionado na subseção 3.1.3. 

 
Figura 4.8- Sinal de entrada inserido na 1ª malha de água. 
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Figura 4.9- Sinal de saída obtido da 1ª malha de água. 
 

 

 
Após realizar a estimação de parâmetros foi obtido o modelo matemático de 1ª 

ordem para representar a primeira malha de água do vaso SG-01. Este modelo 

identificado pode ser representado por uma equação à diferença, mostrada abaixo. 

 0T��� 9 <1,00000¨�¸�%T�� < 1� < 0,05271¨�¸�%T�� < 1�																	�4.1� 
 

Com a identificação do modelo obtida foi realizada uma comparação entre a saída 

malha de água do vaso SG-01 e a saída do modelo, como mostra a figura 4.9.  A 

diferença entre as saídas pode ser observada a partir da figura 4.10, onde o erro médio 

absoluto foi de 	8,1200 � 10SÐm. 

 
Figura 4.10- Erro. 
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4.2.2 Detecção de Estrutura e Estimação de Parâmetros do Modelo Não-Linear da 

Malha de Água do Vaso SG-01 

Para realizar a identificação do modelo não-linear da primeira malha de água do 

vaso SG-01, foi inicialmente inserido um modelo de 2ª ordem com grau de não-

linearidade l=2. A partir desta ordem sobreparametrizada o algoritmo de detecção de 

estrutura determinou os termos mais pertinentes para serem representados no modelo 

não-linear, conforme é apresentado na tabela 9. 

 

Tabela 9- Regressores mais pertinentes determinado pelo algoritmo para estrutura do modelo 
não- linear. 

 

Na tabela 9 é possível observar o valor da taxa de redução de erro de cada termo 

escolhido, e seus respectivos custos-benefícios ao serem inseridos no modelo. A figura 

4.11 mostra o custo-benefício dos regressores que apresentaram o maior ERR. 

 

Figura 4.11- Custo-Benefício.  
 

 

 

Modelo Termos [àááâi Akaike  Bayes 

Malha de 

água 1 

0¨�¸�%T�� < 1� 1¨�¸�%T�� < 1� 1¨�¸�%T�� < 1�0¨�¸�%T��< 1� 1¨�¸�%T�� < 1�' 

0,9811 

1,0000 

0,9953 

1,0000 

-3522 

-17290 

-20493 

-29374 

-3517   

-17283   

-20483     

-29362     
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Concluindo que o modelo da primeira malha de água do vaso SG-01 pode ser 

representado por um modelo de 1ª ordem com grau de não linearidade l=2, foi realizada 

a estimação dos parâmetros do modelo não-linear. Esta estimação foi realizada através 

do algoritmo de estimação implementado com base no método dos mínimos quadrados 

estendido (MQE) e, foram utilizados os mesmos dados de entrada-saída apresentados na 

subseção 4.2.1. Após a estimação o modelo identificado foi representado por uma 

equação à diferença, conforme a equação 4.2. 

 0T��� 9 <1.00000¨�¸�%T�� < 1� < 0.0527	1¨�¸�%T�� < 1�< 0.000002332197562	1¨�¸�%T�� < 1�0¨�¸�%T�� < 1�< 0.0000000614167111¨�¸�%T�� < 1�'																																													�4.2� 
 

Com o modelo não-linear identificado, foi realizada uma comparação entre a saída 

da malha de água e a saída do modelo, como pode ser observada na figura 4.12. A 

diferença entre as saídas pode ser observada através do gráfico do erro representado na 

figura 4.13. Esta diferença apresentou um erro médio absoluto de 3,4237 � 10ST[m. 

 

  Figura 4.12- Sinal de saída. 
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Figura 4.13- Erro. 
 

 

 

4.2.3 Validação dos Modelos Linear e Não-Linear Identificados para a Malha de 

Água do Vaso SG -01 

A validação dos modelos linear e não-linear identificados para representar a 

primeira malha de água do vaso  SG-01, foi realizada através do procedimento de 

validação citado na subseção 2.9.1 do capítulo 2. Esta validação tem como objetivo 

avaliar se os modelos identificados são capazes de representar os comportamentos 

dinâmicos e estáticos do processo (simulado). 

Para realizar a validação foi projetado um novo sinal de entrada PRBS, como 

mostra a figura 4.14, e este mesmo sinal foi inserido como entrada nos modelos linear e 

não-linear e ao processo (simulado).  

 
Figura 4.14- Sinal de entrada para o teste de validação. 
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Logo em seguida, foram comparados os sinais de saída obtidos dos modelos e o 

sinal de saída do processo (simulado). A partir desta comparação foi possível avaliar os 

dois modelos e observar a diferença (erro) entre as saídas dos modelos identificados e a 

saída do processo (simulado). A figura 4.15 apresenta as saídas do modelo linear, não-

linear e do processo (simulado), e o erro. 

Ao calcular o erro médio quadrático de cada modelo foi possível determinar que, o 

modelo linear apresentou um erro de 1,0145 � 10STÓm'  e o não-linear de 1,6706 �10S'Ïm'. Os dois modelos obtiveram resultados satisfatórios, mas o modelo não-linear 

apresentou  um erro extremamente pequeno em relação ao linear.  

 

Figura 4.15- Saída e o erro do teste de validação. 
 

 

4.2.4  Detecção de Estrutura e Estimação de Parâmetros do Modelo Linear 

(MIMO) 

A identificação do modelo linear MIMO foi realizada utilizando oito variáveis de 

entrada e oito variáveis de saída, as quais possuem um acoplamento forte, exceto a 

primeira malha de água do vaso SG-01, o qual foi identificado isoladamente como 

mostrado nas subseções 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. 



113 
 

Para realizar a identificação MIMO foram utilizados os algoritmos de detecção de 

estrutura e estimação de parâmetros para cada subsistema, conforme os procedimentos 

de identificação MIMO citados na subseção 2.8 do Capítulo 2. 

Inicialmente foram inseridos simultaneamente os oito sinais de entrada PRBS na 

planta de processamento primário de petróleo (simulador). Logo em seguida, os dados 

de entrada-saída foram coletados a cada 5 segundos (��), e inseridos nos algoritmos de 

detecção de estrutura, como também uma ordem sobreparametrizada (2ªordem), sem 

atraso com estrutura ARX. As figuras 4.16 e 4.17 representam os sinais de entrada 

inseridos simultaneamente no processo e os seus respectivos sinais de saída. 

 

Figura 4.16- Sinais de Entrada PRBS. 
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Figura 4.17- Sinais de saída. 

A partir da ordem sobreparametrizada inserida nos algoritmos de detecção de 

estrutura implementados, foi possível determinar os regressores mais pertinentes de 

cada subsistema, onde o conjunto de todos os subsistemas representa a estrutura do 

modelo linear MIMO. Os regressores mais pertinentes de cada subsistema podem ser 

observados na Tabela 10 apresentada no Apêndice F deste trabalho, com seus 

respectivos ERR e o custo-benefício dado pelo critério de Akaike. Após a detecção de 

estrutura de cada subsistema foi realizada a estimação de parâmetros dos mesmos 

utilizando o método dos mínimos quadrados estendido, como mostrado também na 

Tabela 10 do Apêndice F. 

A figura 4.18, representa o custo-benefício de todos os regressores conforme o 

maior ERR analisados pelos algoritmos de detecção estrutura implementados para cada 

subsistema. 
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Figura 4.18- Custo-Benefício dos termos para o modelo linear. 

 

4.2.5 Detecção de Estrutura e Estimação de Parâmetros do Modelo Não-Linear 

(MIMO) 

A identificação do modelo não-linear MIMO foi realizada de maneira semelhante a 

identificação linear MIMO, onde foram utilizados os algoritmos de detecção de 

estrutura e estimação de parâmetros  para cada subsistema, e também foram utilizados 

os mesmos dados de entrada-saída coletados do processo (simulado). 

Para realizar a detecção de estrutura do modelo não-linear MIMO, foram inseridos 

os dados de entrada-saída, e uma ordem inicial (1ª ordem o=2) com estrutura NARX nos 

algoritmos implementados. A partir destes algoritmos foi possível determinar os 

regressores pertinentes para serem representados nos subsistemas do modelo, como 

mostra a Tabela 11 apresentada no Apêndice G. Na tabela é possível observar a taxa de 

redução de erro (ERR) de cada termo, e o seu custo-benefício ao ser inserido no 

modelo. Com a detecção de estrutura de cada subsistema obtida, foram encontrados os 
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valores numéricos de cada subsistema, através dos algoritmos de estimação de 

parâmetros com base no método dos mínimos quadrados estendido. As estimativas de 

cada subsistema não-linear podem ser analisadas, também na tabela 11 do Apêndice G.  

A figura 4.19 apresenta custo-benefício (Akaike e Bayes) dos termos dados pelos 

algoritmos de detecção de estrutura implementados para os subsistemas. A ordem de 

cada custo está apresentada conforme a ordem da maior taxa de redução de erro. 

 
 

Figura 4.19- Custo-Benefício dos termos para o modelo não-linear. 
 

 



117 
 

4.2.6 Validação dos Modelos Identificados da Planta Processamento Primário de 

Petróleo 

Depois de obtidos os modelos linear e não-linear MIMO foi realizada uma 

validação, segundo os procedimentos de validação citados no capítulo 2, na Subseção 

2.9.1. Para avaliar os modelos foram projetados novos sinais de entrada PRBS, como 

mostra a figura 4.20.  

 
Figura 4.20 Sinais de entrada para validação. 

 

 

 

A figura 4.21 apresenta o procedimento de validação dos modelos linear e não-

linear identificados. Cada modelo possui oito subsistemas e cada subsistema representa 

uma malha de processo (simulado) da planta de processamento primário de petróleo. O 

procedimento de validação inicia-se a partir dos sinais de entrada apresentados na figura 

4.20 que foram inseridos simultaneamente no processo (simulado) e nos modelos (linear 

e não-linear). Após este procedimento foi realizada uma comparação entre as oito saídas 

do processo (simulado) e as saídas dos modelos linear e não-linear identificados. A 

partir desta comparação é possível analisar adequadamente se os modelos são capazes 
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de representar os comportamentos dinâmicos e estáticos do processo (simulado), e 

observar as diferenças (erro) entre as saídas. 

 

Figura 4.21- Procedimento da validação MIMO. 

 
 

 

A seguir serão apresentadas as comparações entre as saídas dos modelos linear e 

não-linear identificados e a saída do processo (simulado) , e a diferença entre a saída do 

processo e a saída dos modelos. Este procedimento foi realizado para cada subsistema 

linear e não-linear identificado. 
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A figura 4.22 representa as saídas dos subsistemas linear e não-linear identificados 

para representar a  2ª malha de água do vaso V-T01 da planta de processamento 

primário de petróleo, e a sua respectiva saída do processo (simulado). Como também as 

diferenças (erro) entre as saídas dos subsistemas e a do processo (simulado). A partir 

desta diferença foram calculados os erros médios quadráticos obtidos para cada 

subsistema. O subsistema linear apresentou um erro médio quadrático de 2,8423 �10STT	m'	e o não-linear  de 1,9660 � 10ST[	m'. 

 

Figura 4.22- Teste de validação dos subsistemas da 2ª malha de água do vaso V-T01.  
 

 

 

Após realizar a validação do subsistema da 2ª malha de água no vaso V-T01 foram 

validados os subsistemas que representam a 3ª malha de água no vaso V-T02. A figura 

4.23 mostra as saídas dos subsistemas linear e não-linear identificados e a saída da 3ª 

malha de água do processo (simulado) e os erros  obtidos para cada subsistema ao 

realizar a comparação com o processo (simulado).  Também, como os modelos da 2ª 

malha de água apresentaram resultados satisfatórios à 3ª malha de água também, com 

um erro médio quadrático de 9,1703 � 10ST[	m' para o caso do subsistema linear e 2,5135 � 10STÏ	m' para o não-linear. 



120 
 

Figura 4.23- Teste de validação dos subsistemas da 3ª malha de água do vaso V-T02.  
 

 

 

Depois de realizar a validação dos subsistemas que representam as malhas de água 

do processo (simulado), foram realizadas as validações dos subsistemas identificados 

para representar as malhas de óleo do processo (simulado). O resultado de validação da 

1ª malha de óleo do vaso SG-01 pode ser observado na figura 4.24, onde os sinais de 

saída dos subsistemas linear e não-linear identificados são comparados com o sinal de 

saída do processo (simulado). Também na figura 4.24 é possível observar o erro que 

cada subsistema obteve ao realizar a comparação com o processo (simulado). O erro 

médio quadrático calculado para o subsistema linear foi de 2,1941 � 10SÔ	m' e não-

linear de 1,0423 � 10ST'	m' .   Já na figura 4.25 são mostrados os resultados de 

validação dos subsistemas linear e não-linear identificados para representar a 2ª malha 

de óleo do vaso V-T01. Nesta figura é possível observar o comportamento das saídas 

dos subsistemas em relação à saída do processo (simulado), e o erro apresentado pelo 

subsistema linear e não-linear.  Para melhor avaliar os subsistemas foi calculado o erro 

médio quadrático, onde o subsistema linear obteve 1,8191 � 10SÓ	m' e o não-linear  4,6933 � 10ST�	m'.  A partir dos erros obtidos na validação dos modelos da 1ª e 2ª 

malha de óleo, é possível determinar que os mesmos conseguiram representar bem o 

comportamento do processo (simulado). 
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Figura 4.24- Teste de validação dos subsistemas da 1ª malha de óleo do vaso SG-01. 
 

 

Figura 4.25- Teste de validação dos subsistemas da 2ª malha de óleo do vaso V-T01. 
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Os subsistemas linear e não-linear identificados para representar a 3ª malha de óleo 

do vaso V-T02 também foram validados. A figura 4.26 apresenta as saídas obtidas a 

partir do novo sinal de entrada inserido no subsistema linear, não-linear e o no processo 

(simulado).  A partir desta figura é possível observar que os subsistemas identificados 

conseguiram acompanhar bem as dinâmicas da 3ª malha de óleo do vaso V-T02, onde o 

erro médio quadrático do subsistema linear foi de 3,7202 � 10SÕ	m'  e o não-linear 8,4691 � 10STT	m'.   

 
Figura 4.26- Teste de validação dos subsistemas da 3ª malha de óleo do vaso V-T02. 

 

 

Por fim, foram realizadas as validações dos subsistemas identificados para as 

malhas de gás da planta de processamento primário de petróleo. Os resultados de 

validação da 1ª malha de gás do vaso SG-01 podem ser observados na figura 4.27.  A 

figura apresenta a comparação entre as saídas dos subsistemas linear e não-linear em 

relação a saída da 1ª malha de gás do processo (simulado).  Na mesma figura também é 

possível analisar a qualidade dos modelos, a partir do erro que cada subsistema obteve 

ao realizar a comparação com processo (simulado). Ao calcular o erro médio quadrático 

de cada modelo foi possível avaliar uma ótima qualidade dos subsistemas identificados, 
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onde o linear apresentou 2,3552 � 10SÏ	�kgf/cm'�'  e o não-linear 1,58 �03SÕ	�kgf/cm'�'. 

 

Figura 4.27- Teste de validação dos subsistemas da 1ª malha de gás do vaso SG-01. 
 

 

 

Na figura 4.28 são apresentados os resultados de validação obtidos a partir dos 

subsistemas linear e não-linear identificados para  representar a 2ª malha de gás do vaso 

V-T01 do processo (simulado). Inicialmente é apresentada a comparação entre as saídas 

dos subsistemas e a saída da 2ª malha de gás do processo (simulado), e em seguida o 

erro que cada subsistema apresentou. O erro médio quadrático calculado para cada 

subsistema foi 9,1345 � 10SÐ	�kgf/cm'�	' para o linear e 4,7752 � 10SÕ	�kgf/cm'�	' 

para o não-linear.   

A validação dos subsistemas que representam a 3ª malha de gás do vaso V-T02 

pode ser observada na figura 4.29, onde são apresentas as saídas dos subsistemas linear 

e não-linear identificados e a saída da 3ª malha de gás do vaso V-T02. Também são 

apresentados os erros de cada subsistema.  Ao analisar a validação, é visível que os dois 

subsistemas conseguiram acompanhar bem as dinâmicas da 3ª malha de gás do processo 

(simulado) com o subsistema não-linear apresentando um erro médio quadrático de  1,2482 � 10SÕ	�kgf/cm'�'. e linear de  3,2209 � 10SÔ	�kgf/cm'�'. 
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Figura 4.28- Teste de validação dos subsistemas da 2ª malha de gás do vaso V-T01. 
 

 

Figura 4.29- Teste de validação dos subsistemas da 3ª malha de gás do vaso V-T02. 
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Ao validar os modelos linear e não-linear é possível  determinar que, o modelo 

linear (oito subsistemas) ARX obtido através da identificação, apresentou resultados 

satisfatórios ao ser validado com novos dados coletados do processo (simulado), 

apresentando um erro insignificante entre a saída do processo e a saída estimada, 

igualmente o modelo não-linear NARX (oito subsistemas) também apresentou um erro 

extremamente pequeno. Esta semelhança provavelmente ocorreu, devido ao projeto do 

sinal de entrada está apenas excitando as regiões próximas do ponto de operação, 

tornando o sinal de entrada (PRBS) incapaz de excursionar por todas as faixas de 

interesse do sistema. 

4.3 Considerações Finais 

O segundo estudo de caso desta dissertação, teve como objetivo realizar uma 

identificação multivariável a partir dos algoritmos combinados de detecção de estrutura 

e estimação de parâmetros. A identificação foi realizada em uma planta de 

processamento primário de petróleo, que utilizou nove sinais de testes experimentais. A 

partir dos dados de entradas-saídas do processo simulado, e da implementação de 

algoritmos de detecção de estrutura (MGS e ERR) e estimação de parâmetros (MQE) 

foram identificados os modelos linear e não-linear para representar a 1ª malha de água 

do vaso SG-01 e as malhas restantes dos vasos SG-01, V-T01 e V-T02 da planta de 

processamento primário de petróleo. Em seguida, os modelos linear e não-linear 

identificados foram validados e, através desta validação, foi possível observar as 

qualidades dos modelos e a grande semelhança entre os modelos lineares e não-lineares 

identificados.  

Para melhor avaliar a qualidade dos algoritmos combinados de detecção de 

estrutura e estimação de parâmetros implementados nesta dissertação, foram 

disponibilizados os modelos linear e não-linear da 1ª malha de água do vaso SG-01 

identificados, para auxiliar um projeto de controle preditivo baseado em modelo. A 

partir dos modelos identificados foi possível realizar o controle do nível de água do 

vaso SG-01, como apresentado no Anexo B, comprovando assim, a qualidade dos 

algoritmos implementados. 

 

 
 

 



126 
 

______________________________________________________________________ 

5   CONCLUSÃO 

______________________________________________________________________  

 

Nesta dissertação, foi mostrada a aplicação de técnicas de identificação, utilizando 

detecção de estrutura combinada com estimação de parâmetros, em uma planta didática 

da Amatrol e uma planta de processamento primário de petróleo simulada no software 

Matlab
®.  A partir destas técnicas foi possível encontrar modelos lineares e não-

lineares, os quais permitem a previsão dos comportamentos futuros do sistema, a 

realização de projetos de controladores, supervisão das características operacionais do 

sistema e a otimização dos processos  industriais. 

Os algoritmos combinados de detecção de estrutura e estimação de parâmetros 

foram implementados para identificação de sistemas monovariáveis e multivariáveis. 

 A detecção de estrutura foi realizada a partir do método Modificado Gram-Schmidt 

(MGS) juntamente com o ERR (Error Ratio Reduction), que analisou os regressores 

conforme a sua importância para o modelo, e o Critério de Informação de Akaike 

juntamente com o Critério de Informação de Bayes, que verificaram o custo-benefício 

de inserir um novo termo ao modelo. A estimação de parâmetros, por sua vez foi 

baseada nos métodos dos mínimos quadrados (MQ) e o método dos mínimos quadrados 

estendido (MQE).  

A combinação dos métodos de detecção de estrutura e estimação de parâmetros 

permitiu aos modelos lineares e não-lineares identificados conterem apenas termos 

necessários para representar os sistemas apresentados nos estudos de caso I e II, 

evitando assim, o mau-condicionamento numérico ao realizar a estimação de 

parâmetros, pois um mau-condicionamento numérico poderia inviabilizar a solução dos 

mínimos quadrados . 

Os algoritmos implementados mostraram uma particular importância na 

identificação de sistemas não-lineares, pois os sistemas apresentados nos estudos de 

casos (I e II) possuem não-linearidades que os modelos lineares em alguns casos não 

são capazes de representar de maneira satisfatória o sistema. Além disso, modelos não-

lineares em alguns casos apresentaram uma elevada quantidade de termos, o  que tornou 

a  identificação mais complexa, sendo necessária a eliminação dos termos menos 

significativos para o sistema. Pois, se a quantidade de termos determinada para 
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representar o modelo fosse maior do que o necessário, a estimação de parâmetros 

poderia torna-se mal-condicionada. 

Na identificação, da planta didática, realizada no estudo de caso I, foi possível 

avaliar que o tanque de processos do sistema, pode ser representado por um modelo 

linear de 3ª ordem para 1ª região, e de 2ª ordem para 2ª região. No entanto, ao observar 

o sistema, é notório que a 1ª região também pode ser representada por um sistema de 1ª 

ordem, pois as suas estimativas possuem valores muito pequenos, os quais podem se 

torna irrelevantes ao representar o sistema, mesmo com a taxa de redução de erro 

determinando a significância do termo. Para o caso da identificação de modelos não-

lineares, os algoritmos indicaram os termos mais pertinentes de acordo com a taxa de 

redução de erro de cada termo, porém, ao realizar a estimação dos termos, foi  avaliado 

que o modelo de 1ª ordem com grau de não-linearidade dois pode ser reduzido em um 

modelo linear de 1ª ordem, devido aos valores dos coeficientes serem pequenos. Na 

detecção do modelo não-linear da segunda região, também é possível observar que o  

modelo de 3ª ordem com grau de não-linearidade três pode ser reduzido em modelo 

linear de 1ª ordem, ratificando o que normalmente ocorre na identificação de sistemas 

de nível.  No entanto, essas observações nos modelos identificados são empíricas, já que 

a identificação foi realizada a partir de dados reais coletados do processo, e inseridos em 

algoritmos implementados para identificação, que, normalmente apresentam erros 

numéricos em suas operações, e também as não-linearidades apresentadas no tanque de 

processos e a na válvula atuadora, as quais foram enfatizadas no estudo de caso I. 

No estudo de caso II foi utilizada uma planta de processamento primário de 

petróleo, que teve como objetivo apresentar a implementação de algoritmos combinados 

de detecção de estrutura e estimação de parâmetros para um caso multivariável.  

A implementação dos algoritmos para o caso multivariável foi de grande 

importância, devido aos nove dados de entrada-saída inseridos e coletados do sistema 

simultaneamente. Os resultados obtidos foram satisfatórios, apesar dos modelos 

identificados apresentarem uma quantidade bastante elevada de termos, e também as 

dificuldades apresentadas ao projetar o sinal de entrada para cada malha, sem 

comprometer o funcionamento adequado do sistema.  

Os modelos linear e não-linear multivariáveis identificados pelos algoritmos, 

apresentaram resultados bem semelhantes, pois o sinal de entrada projetado para 

identificar cada modelo não excitou todas as faixas de interesse do sistema, excitando 

apenas uma vizinhança em torno do ponto de operação, de cada malha do sistema. Os 
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sinais projetados prejudicaram de certa forma a identificação, pois não foi possível 

excitar todas as não-linearidades inerentes no sistema. Apesar disso, os algoritmos 

implementados foram capazes de identificar comportamentos dinâmicos e estáticos da 

planta de processamento primário de petróleo, mesmo com a complexidade do sistema, 

devido ao número de variáveis de entrada-saída do processo. 

Os resultados obtidos a partir dos algoritmos implementados utilizando os dados de 

entrada-saída dos processos foram satisfatórios, pois foi possível identificar modelos 

lineares e não-lineares com estrutura ARX e NARX  para  sistemas monovariáveis e 

multivariáveis. Também apresentaram bons resultados quando validados, consolidando 

ainda mais a qualidade dos algoritmos implementados.  
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______________________________________________________________________ 

APÊNDICE A – Algoritmo Implementado para o projeto do sinal 

PRBS 

______________________________________________________________________ 

%--------------------------------------------------------------------- 
%     Programação em Matlab do Sinal PRBS (Separador Trifásico) 
%--------------------------------------------------------------------- 
  
% clear all 
contadorH=0; 
contadorL=0; 
aux = [];  
sbpa = [];  
uAB=[];  
 
%% Sinal PRBS projetado para entrada da válvula de água V1-T1 
  
while length(sbpa) < 500*60 
    sna=rand;  
    %Intervalo entre bits 
    P1=5;    
    P2=5; 
    alfa=0.5; 
% Ponto de operação (0.576799796341292)  
   
    maximo= 0.576799796341292 + 0.001   %Amplitude máxima (+V) 
    minimo= 0.576799796341292 - 0.001   % Amplitude mínima (-V) 
     
      
    if sna<=alfa 
        contadorH = 0;  
        aux=minimo*ones(1,P2); 
        contadorL = contadorL+1;  
        if contadorL > 2 
            aux=maximo*ones(1,P1); 
            contadorL = 0; 
            contadorH = 1; 
        end 
    else 
        contadorL = 0; 
        aux=maximo*ones(1,P1); 
        contadorH = contadorH + 1; 
        if contadorH > 2 
            aux=minimo*ones(1,P2); 
            contadorL = 1; 
            contadorH = 0;   
        end 
    end 
     
    sbpa = [sbpa aux]; 
    uABaguaV1T1=sbpa; 
     
end 
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______________________________________________________________________ 

APÊNDICE B – Algoritmo principal implementado para identificação 

Abaixo do Orifício Não-Linear 

______________________________________________________________________ 
 
%--------------------------------------------------------------------- 
%                                 Identificação 
%--------------------------------------------------------------------- 
%%            Dados de Entrada/Saída coletados do Simulador/planta      
  
    load entrada_PRBS3.mat %planta   %MODELO NÃO-LINEAR 
    load PRBS3.mat %planta 
  
%%                            Sinal de Entrada/Saída 
  
un = valveOpenning1(:,2); 
yn=Hin'; 
 
%%     Inicialização das variáveis 
  
%Atraso de transporte 
d=0; 
  
%Iterações do MQE 
nit=30;   
l=2; 
%Ordem Máxima do sistema escolhida 
  
ordem=4; 
  
 passo = 1; 
  
  
%Normalizado,devido a erros númericos,faixas de valores com ordens de 
%grandeza diferentes 
Nmax = 1; 
Nmin = -1; 
MaxUn = 0.8472; 
MinUn = 0.6210; 
  
 un = un(1:passo:end-d)'; 
% un = (un-MinUn)/(MaxUn-MinUn); 
un = normaliza(un,Nmax,Nmin,MaxUn,MinUn); 
  
 %Saída do sistema real (Nível tanque de processos)  
  
 maxY = 2.5; 
 minY = 0.1; 
  
yn = yn(d+1:passo:end)'; 
%   yn =(yn-minY)/(maxY-minY); 
yn = normaliza(yn,Nmax,Nmin,maxY,minY); 
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%% Algoritmo 1 
[permu, nu, ny, d, nt,qe,qs,l] = permuta(l,ordem,ordem,1,1,d,0); 
  
  
%% Algoritmo 2 
[P,Y]= monta_regressores(yn,un,l,nu,ny,qe,qs,permu); 
  
%%                      Determinar a saída estimada 
  
  
%% Algoritmo 3 
[tetaest,L,ERR,AIC4,BIC,TetaMQ] = MGS_AmandaDantas(P,Y',yn,un,nit,permu,ordem); 
% L=2; 
% tetaest=MQE(yn',un',ordem,L,nit,permu); 
  
%% Algoritmo 4 
[yest,erro,yn]=validacaoBi(yn,un,tetaest',L,nu,ny,qs,qe,permu,l); 
 
%%                             Desnormalização 
  
  
yn = desnormaliza(yn,Nmax,Nmin,maxY,minY); 
yest = desnormaliza(yest,Nmax,Nmin,maxY,minY); 
un = desnormaliza(un,Nmax,Nmin,MaxUn,MinUn); 
  
 %Erro de Estimação 
 erro=yn-yest; 
  
  
 %Média entre a saída real e a saída estimada 
 mean(abs(yest-yn)) 
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______________________________________________________________________  

APÊNDICE C – Algoritmo principal implementado para identificação 

Acima do Orifício Não-Linear 

______________________________________________________________________ 

 
%--------------------------------------------------------------------- 
%                            Identificação  Não linear 
%--------------------------------------------------------------------- 
 
  
  
%%  Dados de Entrada/Saída coletados do Simulador/planta     
 
%%                            Sinal de Entrada/Saída 
  
un = valveOpenning1(:,2); 
yn=Hin'; 
  
  
  
%%                              Inicialização das variáveis 
  
%Atraso de transporte 
d=0; 
  
%Iterações do MQE 
nit=10;   
l=3; 
%Ordem Máxima do sistema escolhida 
  
ordem=6; 
 passo = 1; 
  
%Normalizado,devido a erros numéricos, faixas de valores com ordens de 
%grandezas diferentes 
Nmax = 1; 
Nmin = -1; 
MaxUn = 0.7; 
MinUn = 0.46; 
  
 un = un(1:passo:end-d)'; 
un = normaliza(un,Nmax,Nmin,MaxUn,MinUn); 
  
 %Saída do sistema real (Nível tanque de processos)  
  
 maxY = 6; 
 minY = 3; 
  
yn = yn(d+1:passo:end)'; 
yn = normaliza(yn,Nmax,Nmin,maxY,minY); 
  
  
%% Algoritmo 1 



136 
 

[permu, nu, ny, d, nt,qe,qs,l] = permuta(l,ordem,ordem,1,1,d,0); 
%% Algoritmo 2 
[P,Y]= monta_regressores(yn,un,l,nu,ny,qe,qs,permu); 
  
  
%%                      Determinar a saída estimada 
  
%% Algoritmo 3 
[tetaest,L,ERR,AIC4,BIC,TetaMQ] = MGS_AmandaDantas(P,Y',yn,un,nit,permu,ordem); 
% tetaest=MQE(yn',un',ordem,L,nit,permu); 
  
%% Algoritmo 4 
[yest,erro,yn]=validacaoBi(yn,un,TetaMQ',L,nu,ny,qs,qe,permu,l); 
  
%%                             Desnormalização 
  
  
yn = desnormaliza(yn,Nmax,Nmin,maxY,minY); 
yest = desnormaliza(yest,Nmax,Nmin,maxY,minY); 
un = desnormaliza(un,Nmax,Nmin,MaxUn,MinUn); 
  
 %Erro de Estimação 
 erro=yn-yest; 
  
  
 %Média entre a saída real e a saída estimada 
 mean(abs(yest-yn)) 
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 _____________________________________________________________________ 

APÊNDICE D – Algoritmo implementado para detecção de estrutura 

baseado no método MGS Juntamente com ERR Modelo. 

______________________________________________________________________ 

Este algoritmo foi implementados baseado no algoritmo de detecção de estrutura 

dos trabalhos de Billings (1989) e Lara (2005), descrito no capítulo 2. 

%--------------------------------------------------------------------- 
%Algoritmo combinado de estimação de parâmetros e detecção de estrutura 
%--------------------------------------------------------------------- 
  
function [tetaest,L,ERR,AIC4,BIC,TetaMQ] = MGS_AmandaDantas(P,Y,yn,un,nit) 
  
%N determina o número de dados de entrada gerados. Se N for um escalar é um vetor de coluna com este 
numero de linhas. 
  
    [N,nteta] = size(P);  
     
    Yr=Y;   
     
    %Matriz de regressores  
    p=P; 
  
    % As colunas de w constituem os novos regressores ortogonais 
    W = zeros(size(P));  
  
    %Matriz (nteta x nteta) 
    A= eye(nteta,nteta);  
  
    %Vetor de parâmetros Estimados 
    gest= zeros(1,nteta);  
  
    %Vetor de Parâmetros  
    g = zeros(1,nteta); 
  
    %Taxa de redução de erro  
    err= zeros(1,nteta); 
  
    %Maior taxa de redução de erro 
    ERR= zeros(1,nteta) ; 
  
  
    %Critério de Informação de Akaike 
    AIC4 = zeros(1,nteta); 
  
    %Critério de Informação Baysiano 
    BIC = zeros(1,nteta); 
  
    %Representa L=[1 2 3 4] o índice 
    L= 1:nteta; 
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%--------------------------------------------------------------------- 
%                             1º Estágio 
%--------------------------------------------------------------------- 
  
%1)Inicializar k=1,w=p 
  
  for k = 1 : nteta %(Número total de termos no modelo) 
  
            for j=  k:nteta 
  
 
                W=p;   
  
% 4)Estimação por mínimos quadrados ortogonais 1 até nteta 
  
                gest(j) = (p(:,j)'*Y)/(p(:,j)'*p(:,j));  
  
% 5)Depois de realizar a estimação é calculado o ERR de 1 até nteta 
  
                err(j)=gest(j)^2*(p(:,j)'*p(:,j))/(Y'*Y);  
  
            end 
             
%6) Depois de Realizar o primeiro “for” cada vetor da matriz de regressores terá um índice de posição 
L=[1 2 3 4 ... nteta]. Em seguida será realizada uma varredura para organizar de forma decrescente os 
valores de ERR que cada obteve vetor primeira iteração do “for” principal do algoritmo.  
Após determinar organizar o ERR de forma decrescente, os índices serão organizados conforme o EER, 
como também os vetores da matriz de regressores.  
 
 
             %Maior taxa de redução de erro  
  
            [ERR(k),indice] = maxERR(err,k,nteta);  
  
            %Permutação em L 
             
            l1=L(indice); 
            l2=L(k); 
            L(k) = l1; 
            L(indice)=l2; 
  
%7) Permutação entre os vetores da matriz p de acordo com o indice.  
  
            p1=p(:,indice); 
            p2=p(:,k); 
            p(:,k)=p1; 
            p(:,indice)=p2; 
  
%8) Copiar a k-ésima coluna de p sobre w 
  
            W(:,k)=p(:,k); 
  
 %Agora para k=2,...,nteta, ou seja, completar o número de termos desejado no modelo, para todos os 
regressores que ainda não foram escolhidos, ou seja, realizar a segunda iteração do “for” principal do 
algoritmo para assim realizar os procedimentos restantes deste algoritmo. 
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            for j = k+1 : nteta 
  
%--------------------------------------------------------------------- 
%      Método do Gram-Schmidt Modificado (Processo de Ortogonalização)                
%--------------------------------------------------------------------- 
%Ortogonalização de todos os vetores (k+1: end) de p em relação ao vetor (W) que possui o maior ERR 
  
%9) Projeção entre os vetores da matriz p e W  
  
                A(k,j)= (W(:,k)'*p(:,j))/(W(:,k)'*W(:,k));  
  
%10)Ortogonalização das colunas de p a partir do método MGS 
  
                p(:,j) = p(:,j)-A(k,j)*W(:,k); 
  
            end 
  
%--------------------------------------------------------------------- 
%                           2º Estágio 
%--------------------------------------------------------------------- 
%1) Repetir os passos 4,5,6,7,8,9,10 do 1ºEstágio  
  
%2) Permutar os elementos L-ésima coluna, al,L , com  os elementos da k-ésima coluna,al,k, para todo 
l=1,...,(k-2)armazena os parâmetros da k-ésima iteração. 
  
            if (k>1) 
  
                a1=A(:,indice); 
                a2=A(:,k); 
                A(:,k) = a1; 
                A(:,indice)=a2; 
  
            end 
  
%3) Repetir passos 11,12,13,14,15 do 1ºEstágio 
  
%--------------------------------------------------------------------- 
%                    Continuação do 1º Estágio 
%---------------------------------------------------------------------  
 
%11) Estimação de parâmetros utilizando a coluna �¤ que possui os regressores ortogonalizados. 
  
                g(k) = (W(:,k)'*Y)/(W(:,k)'*W(:,k)); 
  
  
%12) Encontrada a saída estimada 
  
                       Y = Y  - g(k)*W(:,k);                                                                                 
 %Saída Estimada 
  
            Yest=0; 
             
            for j = 1:k 
  
                Yest = Yest + g(j)*W(:,j); 
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            end 
  
%13) Resíduo = Erro de estimação [Y-Yest] + ruído [branco ou colorido] 
  
            resd = Yr-Yest; 
  
%14)Variância do Resíduo 
  
            C=(resd'*resd)/N; 
  
%15)Critério de informação  
  
            %Critério de informação Akaike (AIC)  
  
            AIC4(k) = N*log(C)+4*(k+1); 
  
            %Critério de informação Bays (BIC) 
  
            BIC(k) = N*log(C)+(k+1)*log(N);     
  
%--------------------------------------------------------------------- 
%                     Continuação do 2º Estágio 
%---------------------------------------------------------------------                     
  
%4) %O critério de Akaike informa o custo beneficio de colocar um novo termo em relação a redução de 
erro que ele vai causar. Se o erro atual  não diminui significativamente para colocar outro termo. 
 
            if (k > 1) 
 
%A medida que o erro diminui são calculas as funções de custo de Akaike e Bayes, no momento que 
ocorre o primeiro mínimo entre as duas funções  é determinada a parada do algoritmo, indicando os 
índices dos termos mais pertinentes para serem representados no modelo         
   
      if (AIC4(k) >= AIC4(k-1) || BIC(k) >= BIC(k-1) )                      
  
                        L = L(1:k-1)'; 
                        break; 
                          
 %STOP  
  
                         
                end                     
  
            end                                
%--------------------------------------------------------------------- 
               
         
 end 
  
  
 %Estimação de parâmetros com a ordem determinada (Mínimos quadrados) 
 nyu = size(P,2)/2; 
%  tetaest = (Pt'*Pt)\Pt'*Yr; 
%  tetaest = tetaest'; 
[tetaest,TetaMQ] = MQE(yn',un',nyu,L,nit); %10 representa a quantidade de iterações dos minimos 
quadrados estendido 



141 
 

%  [tetaest]=MQNR(yn,un,L,nyu); 
   
    
end 
  
  
  
%Fim de Algoritmo 
  
%--------------------------------------------------------------------- 
          %Função para determinar a maior taxa de redução de erro 
%--------------------------------------------------------------------- 
    
 %Procura-se a maior taxa de redução de Erro (ERR) dentro de matriz (p), 
 %entre vetores com taxa de redução de erro (err).O índice  está associado 
 %a posição do vetor que possui a maior taxa de redução de erro (ERR). 
 % 
     
function [ERR, indice] = maxERR(err,k,nteta) 
    indice = k; 
    ERR = err(k); 
    for i = k+1:nteta 
        if err(i) > ERR 
            ERR = err(i); 
            indice = i; 
        end  
    end 
end 
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______________________________________________________________________ 

APÊNDICE E - Algoritmo implementado para estimação de 

parâmetros 

______________________________________________________________________ 

Os algoritmos de estimação de parâmetros foram implementados baseados nos 

métodos MQ e MQE, descrito no capítulo 2 deste trabalho. 

 

function [TetaMQE,TetaMQ] = MQE(y,u,nyu,L,N) 
  
  
  
%--------------------------------------------------------------------- 
%        Algoritmo do Método dos Mínimos Quadrados e Estendido                             
%--------------------------------------------------------------------- 
  
nu=nyu; 
ny=nyu; 
ne=nyu; 
%--------------------------------------------------------------------- 
%               Aplicação do Método dos mínimos quadrados 
%--------------------------------------------------------------------- 
  
n = nyu+1; 
  
Fi = zeros(length(y(n:end)),nu+ny); 
  
for k = n:length(y) 
     
    Fi(k-n+1,:) = [ -y(k-1:-1:k-ny)' u(k-1:-1:k-nu)']; 
     
end 
  
%Estimação de parâmetros (Método dos Mínimos Quadrados) 
  
teta = (Fi(:,L)'*Fi(:,L))^-1*Fi(:,L)'*y(n:end); 
  
  
yest = y; 
  
%Determinando a saída estimada MQ 
  
for k = n:length(y) 
     
    Fiest = [-yest(k-1:-1:k-ny)' u(k-1:-1:k-nu)']; 
    yest(k) = Fiest(L)*teta; 
     
end 
  
  
%Erro entre a saída real e a saída estimada pelo método dos mínimos 
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%quadrados (MQ) 
  
e = y-yest; 
  
%Parâmetros estimados pelo método dos mínimos quadrados 
TetaMQ = teta' 
  
  
%--------------------------------------------------------------------- 
%     Aplicação do método dos mínimos quadrados estendido (Devido à polarização) 
%--------------------------------------------------------------------- 
  
% emin=mean(abs(e)); 
  
for i=1:N 
  
    Fiest = zeros(length(y(n:end)),length(L)+ne); 
     
    for k = n:length(e) 
        fi=[-y(k-1:-1:k-ny)' u(k-1:-1:k-nu)']; 
        Fiest(k-n+1,:)= [ fi(L) e(k-1:-1:k-ne)']; 
    end 
     
%Estimação de parâmetros (Método dos Mínimos Quadrados Estendidos) 
     
    tetaEst = (Fiest'*Fiest)^-1*Fiest'*y(n:end); 
     
%     Fi=[]; 
  
%Determinando a saída estimada MQE 
 
    for k = n:length(y) 
        fi=[-y(k-1:-1:k-ny)' u(k-1:-1:k-nu)']; 
        Fiest = [ fi(L) e(k:-1:k-ne+1)'];  
        yest(k) = Fiest*tetaEst; 
         
    end 
%Erro entre a saída real e a saída estimada pelo método dos mínimos 
%quadrados Estendido (MQE)    
     
    e = y-yest; 
  
%   tetaEst=TetaMQ;   
     
end 
%Parâmetros estimados pelo método dos mnimos quadrados estendidos 
TetaMQE = tetaEst(1:end-ne)'; 
% TetaMQE=tetaEst(1:end); 
  
end 
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______________________________________________________________________ 

APÊNDICE F – Modelo linear MIMO com estrutura ARX 

______________________________________________________________________ 

 

A tabela 10 apresenta todos os regressores indicados pelo algoritmo de detecção 

de estrutura implementado seus respectivos ERR e o custo-benefício. Também são 

apresentados os valores numéricos (estimativas) que compõe o modelo linear MIMO 

determinado pelo método de estimação MQE. 

 

Tabela 10 - Modelo linear MIMO da planta de processamento primário de petróleo. 
 

Subsistemas Regressores Estimativas [àááâ] Akaike  

Malha de óleo1 0&�eT�� < 1� 0&�eT�� < 2� 1&�eT�� < 1� 1&�eT�� < 2� 0¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 2� 1¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 2� 1¨�¸�%'�� < 2� 0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 2� 1¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 2� 1&�e[�� < 2� 0¼��[�� < 2� 1¼��[�� < 2� 

<1,9453 

  0,9453 <0,0021 

  0,0020 

  0,0231 <0,0219 

  0,0011 

  0,0006 <0,0000 <0,0154 

  0,0146 

 0,0007 

 0,0006 <0,0000 <0,0000    

0,0000 

0,9990 

0,0825 

0,0789 

0,8572 

0,8251 

0,3127 

0,4097 

0,4720 

0,0125 

0,0460 

0,2700 

0,3539 

0,8498 

0,1052 

0,6754 

0,0116 

-0,5151E +4 

-0,7579 E +4 

-0,8195 E +4 

-0,9361 E +4 

-1,2593 E +4 

-1,3087 E +4 

-0,7891 E +4 

-0,9741 E +4 

-1,3090 E +4 

-1,2680 E +4 

-1,2865 E +4 

-0,8150 E +4 

-1,1549 E +4 

-1,2656 E +4 

-1,0413 E +4 

-1,3093 E +4 
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Malha de gás 1 0¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1� 1&�e[�� < 2� 1¨�¸�%[�� < 1� 1&�eT�� < 2� 
Termos=21 

 

	<0,9321				<0,0734				<0,0005				<0,0002					0,0002 

0,9896 

       0,9997 

       0,3061 

       0,0556 

 0,0338 

-3,2774E +3 

-8,1223E +3 

-8,3343E +3 

-8,3641E +3 

-8,3804E +3 
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Malha de água 2  0¨�¸�%'�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 2� 1¼��T�� < 1� 1¼��'�� < 2� 1¨�¸�%'�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 2� 0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1� 1&�e[�� < 1� 1&�eT�� < 2� 1¼��T�� < 2� 0¼��'�� < 2� 0¼��T�� < 2� 
 

Termos=15 

	<1,9273					0,9273				<0,0011				<0,0006				<0,0020					0,0019				<0,0207					0,0022					0,0149					0,0007					0,0000				<0,0020					0,0004				<0,0140					0,0192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9991 

0,9734 

0,2856 

0,1667 

0,1293 

0,4790 

0,1034 

0,2594 

0,9263 

0,8405 

0,3905 

0,0651 

0,9089 

0,3130 

0,2442 

 

-0,5115E+4 

-0,729 E+40 

-0,7488 E+4 

-0,7594 E+4 

-0,7673 E+4 

-0,8061 E+4 

-0,8122 E+4 

-0,8299 E+4 

-0,9862 E+4 

-1,0962 E+4 

-1,1255 E+4 

-1,1292 E+4 

-1,2728 E+4 

-1,2949 E+4 

-1,3114 E+4 
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Malha de óleo 2 0&�e'�� < 1� 0&�e'�� < 2� 1¼��'�� < 1� 1¼��T�� < 1� 0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 2� 1&�eT�� < 1� 1&�eT�� < 2� 1¼��T�� < 2� 1¼��[�� < 1� 0¼��[�� < 2� 0¼��[�� < 1� 1&�e'�� < 1� 1&�e'�� < 2� 1¼��[�� < 2� 0¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 2� 1¼��'�� < 2� 1&�e[�� < 1� 
 

Termos=19 

 

 

 

		<1,9154					0,9154					0,0028				<0,0013					0,0546				<0,0515					0,0023				<0,0022					0,0020				<0,0002					0.0097				<0,0102				<0,0003					0,0002					0,0001				<0,0428					0,0406				<0,0018				<0,0000 

0,9977 

0,9784 

0,5803 

0,3263 

0,3402 

0,1954 

0,1480 

0,8626 

0,6897 

0,3989 

0,1533 

0,5160 

0,3070 

0,6202 

0,4644 

0,0457 

0,3554 

0,1446 

0,0202 

-0,4627 E+4 

   -0,6928 E+4 

   -0,7445 E+4 

   -0,7679 E+4 

   -0,7925 E+4 

   -0,8051 E+4 

   -0,8144 E+4 

   -0,9332 E+4 

   -1,0031 E+4 

   -1,0333 E+4 

   -1,0429 E+4 

   -1,0862 E+4 

   -1,1078 E+4 

   -1,1656 E+4 

   -1,2027 E+4 

   -1,2051 E+4 

   -1,2311 E+4 

   -1,2401 E+4 

   -1,2409 E+4 
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Malha de gás 2 0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 2� 1¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 2� 1¼��T�� < 1� 	1&�eT�� < 1� 1&�eT�� < 2� 1¼��T�� < 2� 1&�e[�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1� 0&�e'�� < 2� 
 

Termos=11 

 

	<1,7402					0,7532				<0,0745					0,0695				<0,0048					0,0082				<0,0076				<0,0037				<0,0001				<0,0001					0,0001 

0,9861 

0,7701 

0,1587 

0,9307 

0,6361 

0,1448 

0,9031 

0,8402 

0,0700 

0,0126 

0,0113 

-3,3804E+3 

-4,2600E+3 

-4,3599E+3 

-5,9601E+3 

-6,5636E+3 

-6,6536E+3 

-8,0521E+3 

-9,1503E+3 

-9,1899E+3 

-9,1936E+3 

-9,1964E+3 
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Malha de água 3 0¨�¸�%[�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 2� 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 2� 1¼��'�� < 2� 1&�eT�� < 1� 1¼��[�� < 1� 1&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 2� 1&�e'�� < 2� 0&�e[�� < 1� 0¼��[�� < 2� 0¼��[�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1¼��T�� < 1� 1¼��[�� < 2� 0¼��'�� < 2� 1¼��T�� < 2� 0¼��T�� < 2� 1&�e[�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 2� 0&�e[�� < 2� 1&�e[�� < 2� 0&�e'�� < 1� 
Termos=26 

	<1,8827					0,8827				<0,0017					0,0118				<0,0047					0,0041					0,0004					0,0002					0,0001					0,0002				<0,0000				<0,0002				<0,0337				<0,0125					0,0093				<0,0231				<0,0001				<0.0002					0,0243				<0,0011				<0,0128					0,0000				<0,0000					0,0337					0,0002 

  0,9993 

    0,9748 

    0,3077 

    0,4175 

    0,4174 

    0,8826 

    0,5701 

    0,6960 

    0,3699 

    0,1779 

    0,2008 

    0,2021 

    0,2096 

    0,5518 

    0,5406 

    0,2198 

    0,3290 

    0,3563 

    0,5101 

    0,1472 

    0,5725 

    0,0158 

    0,0193 

    0,0157 

    0,2524 

    0,0143 

  -0,4741E+4 

   -0,6950 E+4 

   -0,7167 E+4 

   -0,7488 E+4 

   -0,7808 E+4 

   -0,9092 E+4 

   -0,9595 E+4 

   -1,0307 E+4 

   -1,0580 E+4 

   -1,0694 E+4 

   -1,0825 E+4 

   -1,0956 E+4 

   -1,1094 E+4 

   -1,1572 E+4 

   -1,2036 E+4 

   -1,2181 E+4 

   -1,2417 E+4 

   -1,2677 E+4 

   -1,3102 E+4 

   -1,3194 E+4 

   -1,3701 E+4 

   -1,3706 E+4 

   -1,3714 E+4 

   -1,3719 E+4 

   -1,3890 E+4 

   -1,3895 E+4 
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Malha de óleo 3 0&�e[�� < 1� 0&�e[�� < 2� 0¼��'�� < 2� 1¼��[�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1&�e[�� < 1� 0¼��[�� < 1� 1¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 2� 1&�e'�� < 1� 1¼��T�� < 2� 1&�eT�� < 2� 1&�eT�� < 1� 0¼��T�� < 1� 1&�e[�� < 2� 0¼��[�� < 2� 1¼��[�� < 2� 1&�e'�� < 2� 1¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 2� 1¨�¸�%'�� < 1� 
 

Termos=21 

 

 

 

	<1,9050					0,9050					0,0930					0,0017				<0,1072				<0,0054					0,1271				<0,0037					0,0057					0,0004					0,0018				<0,0006					0,0004				<0,0257					0,0049				<0,1142				<0,0016				<0,0004				<0,0002					0,0273					0,0000 

0,9986 

0,9710 

0,3491 

0,1665 

0,3636 

0,2041 

0,3585 

0,1729 

0,8394 

0,3768 

0,3081 

0,0362 

0,3074 

0,3749 

0,0419 

0,2196 

0,5052 

0,7241 

0,5131 

0,1866 

0,0195 

 

-0,4701E+4 

-0,6825 E+4 

-0,7079 E+4 

-0,7185 E+4 

-0,7452 E+4 

-0,7586 E+4 

-0,7849 E+4 

-0,7959 E+4 

-0,9054 E+4 

-0,9334 E+4 

-0,9551 E+4 

-0,9569 E+4 

-0,9786 E+4 

-1,0064 E+4 

-1,0086 E+4 

-1,0231 E+4 

-1,0650 E+4 

-1,1420 E+4 

-1,1848 E+4 

-1,1968 E+4 

-1,1976 E+4 
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Malha de gás 3 0¼��[�� < 1� 0¼��[�� < 2� 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1� 0¼��'�� < 2� 0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1� 1¼��[�� < 1� 1¼��[�� < 2� 1¼��T�� < 1� 1&�e'�� < 2� 1&�e'�� < 1� 0¼��T�� < 2� 1¼��'�� < 2� 1&�eT�� < 2� 1¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1� 
 

Termos=17 

 

 

 

		<1,5696					0,5697				<0,0170				<0,0154					0,3690				<0,3713					0,0018				<0,0195					0,0195				<0,0007				<0,0020					0,0020					0,0174					0,0179				<0,0019				<0,0000					0,0000 

0,9883 

0,9404 

0,1492 

0,5506 

0,1873 

0,1674 

0,1467 

0,1548 

0,9643 

0,3071 

0,0444 

0,7901 

0,0905 

0,1177 

0,7839 

0,0146 

0,0120 

-0,3582E+4 

-0,5272 E+4 

-0,5366 E+4 

-0,5842 E+4 

-0,5963 E+4 

-0,6069 E+4 

-0,6160 E+4 

-0,6257 E+4 

-0,8256 E+4 

-0,8472 E+4 

-0,8495 E+4 

-0,9430 E+4 

-0,9483 E+4 

-0,9554 E+4 

-1,0471 E+4 

-1,0475 E+4 

-1,0479 E+4 
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______________________________________________________________________ 

APÊNDICE G -  Modelo não linear mimo com estrutura NARX 

______________________________________________________________________ 

 

A tabela 11 apresenta todos os regressores indicados pelo algoritmo de detecção 

de estrutura implementado seus respectivos ERR e o custo-benefício. Também são 

apresentados os valores numéricos (estimativas) que compõe o modelo não-linear 

MIMO determinado pelo método de estimação  MQE. 

 

Tabela 11 - Modelo não-linear MIMO da planta de processamento primário de petróleo. 

 

Subsistema Regressores Estimativas [àááâ] Akaike  

Malha de óleo 

1 

0&�eT�� < 1� 0¼��T�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1� 1¼��T�� < 1� 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�' 0¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 1�' 0&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�eT�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¼��'�� < 1� 1&�e[�� < 1�' 1¼��'�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��T�� < 1�0&�eT�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 

-1.0000 

0.0288 

-0.0154 

-0.0021 

0.0011 

-0.0007 

0.0003 

-0.0004 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0001 

-0.0000 

-0.0000 

0,9990 

0,7847 

0,8853 

0,8875 

0,6615 

0,9343 

0,5754 

0,5908 

0,3655 

0,3612 

0,6195 

0,5559 

0,7551 

0,2328 

0,2500 

0,2025 

0,1921 

0,4727 

0,3522 

0,2522 

0,1933 

0,2561 

0,2450 

0,2099 

0,2307 

0,4795 

-0,5151 E+4 

-0,6070 E+4 

-0,7367 E+4 

-0,8676 E+4 

-0,9323 E+4 

-1,0955 E+4 

-1,1466 E+4 

-1,1999 E+4 

-1,2268 E+4 

-1,2533 E+4 

-1,3110 E+4 

-1,3594 E+4 

-1,4436 E+4 

-1,4591 E+4 

-1,4760 E+4 

-1,4892 E+4 

-1,5016 E+4 

-1,5397 E+4 

-1,5653 E+4 

-1,5824 E+4 

-1,5949 E+4 

-1,6123 E+4 

-1,6288 E+4 

-1,6426 E+4 

-1,6579 E+4 

-1,6968 E+4 
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 0&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0&�eT�� < 1� 1&�e[�� < 1�0&�eT�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�e'�� < 1� 0&�e'�� < 1� 1¼��[�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 0¼��'�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�e'�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%'�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 0¼��T�� < 1�0&�e'�� < 1� 0&�e'�� < 1�' 1¨�¸�%[�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¨��¸%'�� < 1� 1&�e[�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�e[�� < 1� 0&�eT�� < 1�' 1¼��'�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�e'�� < 1�1¼��[�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�0&�eT�� < 1� 1&�e[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¼��[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�1&�e[�� < 1� 

Termos =53 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0,1159 

0,0977 

0,0491 

0,0490 

0,0466 

0,0665 

0,0429 

0,0556 

0,0629 

0,0600 

0,0388 

0,0353 

0,0381 

0,0242 

0,0620 

0,0610 

0,0369 

0,0212 

0,0176 

0,0248 

0,0168 

0,0163 

0,0187 

0,0176 

0,0152 

0,0135 

0,0140 

 

-1,7038 E+4 

-1,7095 E+4 

-1,7122 E+4 

-1,7148 E+4 

-1,7172 E+4 

-1,7210 E+4 

-1,7232 E+4 

-1,7263 E+4 

-1,7298 E+4 

-1,7331 E+4 

-1,7351 E+4 

-1,7368 E+4 

-1,7388 E+4 

-1,7398 E+4 

-1,7433 E+4 

-1,7467 E+4 

-1,7485 E+4 

-1,7494 E+4 

-1,7501 E+4 

-1,7512 E+4 

-1,7518 E+4 

-1,7524 E+4 

-1,7531 E+4 

-1,7538 E+4 

-1,7543 E+4 

-1,7547 E+4 

-1,7552 E+4 

 

Malha de gás 1 0¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 1�' 1&�eT�� < 1�' 0¼��[�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�1¼��[�� < 1� 

-0.9319 

-0.0734 

0.0013 

0.0006 

0.0001 

0.0000 

0.0000 

0,9900 

0,9997 

0,9511 

0,9805 

0,9861 

0,1044 

0,0649 

-0,3342 E+4 

-0,8241 E+4 

-1,0051 E+4 

-1,2415 E+4 

-1,4979 E+4 

-1,5042 E+4 

-1,5078 E+4 



154 
 1&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�0¼��T�� < 1� 0¼��'�� < 1� 0&�eT�� < 1�0&�e'�� < 1� 0&�e'�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%'�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 0&�e[�� < 1�' 1¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¨�¸�%[�� < 1� 0&�eT�� < 1� 1&�e'�� < 1�1¼��[�� < 1� 1&�e'�� < 1�0&�e'�� < 1� 1&�e'�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¼��[�� < 1� 0¼��T�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0&�e[�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 0&�e[�� < 1� 

Termos = 37 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0,0603 

0,0501 

0,0389 

0,0357 

0,0525 

0,0279 

0,0264 

0,0187 

0,0193 

0,0193 

0,0212 

0,0196 

0,0155 

0,0146 

0,0159 

0,0183 

0,0852 

0,0380 

0,0304 

0,0247 

0,0252 

0,0238 

0,0243 

0,0198 

0,0218 

0,0221 

0,0189 

0,0123 

0,0132 

0,0122 

-1,5111 E+4 

-1,5138 E+4 

-1,5158 E+4 

-1,5176 E+4 

-1,5204 E+4 

-1,5218 E+4 

-1,5230 E+4 

-1,5237 E+4 

-1,5245 E+4 

-1,5252 E+4 

-1,5261 E+4 

-1,5269 E+4 

-1,5275 E+4 

-1,5279 E+4 

-1,5285 E+4 

-1,5292 E+4 

-1,5342 E+4 

-1,5361 E+4 

-1,5376 E+4 

-1,5387 E+4 

-1,5398 E+4 

-1,5408 E+4 

-1,5419 E+4 

-1,5427 E+4 

-1,5436 E+4 

-1,5446 E+4 

-1,5453 E+4 

-1,5457 E+4 

-1,5461 E+4 

-1,5464 E+4 
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Malha de água 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0¨�¸�%'�� < 1� 0¼��T�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1� 1¼��T�� < 1� 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�' 0¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 1�' 1&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¨¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��[�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��'�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�0&�eT�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��[�� < 1� 1¼��[�� < 1� 0&�e[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0&�e'�� < 1� 0&�e[�� < 1�' 1¼��T�� < 1�1&�e[�� < 1� 1¼��T�� < 1�0&�e[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%'�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 0¨�¸�%[�� < 1�0&�e[�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¼��'�� < 1� 

-1.0000 

   -0.0294 

    0.0158 

    0.0022 

   -0.0020 

   -0.0011 

    0.0007 

   -0.0003 

    0.0004 

   -0.0001 

   -0.0001 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

0,9991 

0,7751 

0,8062 

0,5050 

0,8757 

0,6616 

0,9377 

0,6565 

0,6636 

0,4678 

0,7599 

0,7593 

0,2961 

0,2530 

0,2012 

0,5591 

0,3814 

0,3228 

0,2537 

0,2641 

0,3318 

0,2986 

0,2864 

0,2040    

0,1297 

0,1320 

0,0972 

0,0638 

0,0585 

0,0601 

0,0380 

0,0371 

0,0607 

0,0506 

0,0342 

0,0227 

0,0243 

0,0171 

0,0585 

0,0330 

0,0273    

0,0361 

0,0258 

0,0329 

0,0312 

-0,5115 E+4 

-0,6008 E+4 

-0,6990 E+4 

-0,7409 E+4 

-0,8658 E+4 

-0,9305 E+4 

-1,0970 E+4 

-1,1608 E+4 

-1,2259 E+4 

-1,2634 E+4 

-1,3487 E+4 

-1,4339 E+4 

-1,4546 E+4 

-1,471 E+4 

-1,4849 E+4 

-1,5337 E+4 

-1,5622 E+4 

-1,5852 E+4 

-1,6024 E+4 

-1,6204 E+4 

-1,6442 E+4 

-1,6651 E+4 

-1,6850 E+4 

-1,6984 E+4 

-1,7063 E+4 

-1,7144 E+4 

-1,7202 E+4 

-1,7237 E+4 

-1,7269 E+4 

-1,7303 E+4 

-1,7322 E+4 

-1,7341 E+4 

-1,7374 E+4 

-1,7402 E+4 

-1,7418 E+4 

-1,7428 E+4 

-1,7439 E+4 

-1,7445 E+4 

-1,7478 E+4 

-1,7494 E+4 

-1,7507 E+4 

-1,7525 E+4 

-1,7536 E+4 

-1,7552 E+4 

-1,7568 E+4 
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Malha de óleo 

2 

 

0&�e'�� < 1� 1¼��'�� < 1� 1¼��T�� < 1� 0¼��[�� < 1� 0¼��T�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1� 1&�e'�� < 1� 0¼��'�� < 1�' 1¼��[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�' 1¼��'�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��T�� < 1�0&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�' 0¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 0&�e'�� < 1�0¼��[�� < 1� 0¼��T�� < 1�0&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¼��'�� < 1� 0&�e'�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�0&�e[�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��[�� < 1�0&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��'�� < 1� 1&�e[�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 

-1.0000 

    0.0028 

   -0.0013 

   -0.0115 

   -0.0317 

    0.0656 

    0.0023 

   -0.0003 

    0.0005 

   -0.0002 

    0.0000 

   -0.0004 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0001 

    0.0001 

    0.0005 

   -0.0000 

   -0.0001 

    0.0000 

   -0.0002 

    0.0000 

    0.0003 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0001 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

0,9977 

0,5765 

0,3438 

0,5053 

0,6537 

0,7262 

0,9807 

0,5118 

0,5435 

0,7039 

0,2292 

0,1962 

0,2846 

0,2697 

0,3036 

0,2045 

0,6866 

0,3830 

0,2606 

0,3515 

0,3129 

0,1087 

0,1477 

0,1731 

0,2214 

0,1162 

0,1061 

0,0667 

0,0466 

0,0391 

0,0330 

0,0433 

0,0277 

0,0264 

0,0128 

0,0120 

0,0154 

-0,4627 E+4 

-0,5139 E+4 

-0,5388 E+4 

-0,5807 E+4 

-0,6441 E+4 

-0,7215 E+4 

-0,9585 E+4 

-1,0012 E+4 

-1,0479 E+4 

-1,1207 E+4 

-1,1359 E+4 

-1,1486 E+4 

-1,1684 E+4 

-1,1868 E+4 

-1,2082 E+4 

-1,2215 E+4 

-1,2909 E+4 

-1,3195 E+4 

-1,3372 E+4 

-1,3629 E+4 

-1,3850 E+4 

-1,3915 E+4 

-1,4007 E+4 

-1,4117 E+4 

-1,4264 E+4 

-1,4334 E+4 

-1,4397 E+4 

-1,4435 E+4 

-1,4460 E+4 

-1,4480 E+4 

-1,4496 E+4 

-1,4518 E+4 

-1,4531 E+4 

-1,4543 E+4 

-1,4547 E+4 

-1,4550 E+4 

-1,4556 E+4 
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Termos=37 

Malha de gás 2 0¼��'�� < 1� 0¼��[�� < 1� 1¼��[�� < 1� 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1� 1¼��T�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 1�' 1¼��'�� < 1�0¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 1�' 0¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�' 1&�eT�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¼��'�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�' 1¨�¸�%[�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��'�� < 1� 0&�e'�� < 1�0&�e[�� < 1� 0&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1&�e'�� < 1�1¼��[�� < 1� 1&�e'�� < 1� 1&�e[�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�1&�e[�� < 1� 1¼��'�� < 1�0&�eT�� < 1� 1¼��T�� < 1�0&�eT�� < 1� 1¼��T�� < 1�0&�e[�� < 1� 

-0.8075 

    0.0001 

   -0.0000 

   -0.0743 

   -0.1114 

    0.0082 

   -0.0044 

    0.0021 

    0.0011 

    0.0002 

   -0.0013 

    0.0016 

   -0.0002 

    0.0001 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0001 

   -0.0000 

   -0.0000 

    0.0001 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0001 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0002 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0001 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0001 

0,9861 

0,5083 

0,2636 

0,2439 

0,9199 

0,8467 

0,8007 

0,9108 

0,4381 

0,4895 

0,6804 

0,4446 

0,6857 

0,6076 

0,7714 

0,3387 

0,1633 

0,1313 

0,1582 

0,1392 

0,0735 

0,0660 

0,0759 

0,0692 

0,0634 

0,1166 

0,0447 

0,0299 

0,0447 

0,0298 

0,0342 

0,0365 

0,0458 

0,0362 

0,0274 

0,0262 

0,0587 

0,0232 

0,0266 

-0,3380 E+4 

-0,3803 E+4 

-0,3983 E+4 

-0,4147 E+4 

-0,5660 E+4 

-0,6783 E+4 

-0,7748 E+4 

-0,9197 E+4 

-0,9540 E+4 

-0,9940 E+4 

-1,0621 E+4 

-1,0971 E+4 

-1,1662 E+4 

-1,2221 E+4 

-1,3104 E+4 

-1,3348 E+4 

-1,3451 E+4 

-1,3532 E+4 

-1,3631 E+4 

-1,3717 E+4 

-1,3759 E+4 

-1,3796 E+4 

-1,3840 E+4 

-1,3879 E+4 

-1,3914 E+4 

-1,3985 E+4 

-1,4008 E+4 

-1,4022 E+4 

-1,4046 E+4 

-1,4060 E+4 

-1,4077 E+4 

-1,4095 E+4 

-1,4120 E+4 

-1,4138 E+4 

-1,4150 E+4 

-1,4162 E+4 

-1,4195 E+4 

-1,4205 E+4 

-1,4217 E+4 
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 1&�e'�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�' 1¨�¸�%'�� < 1�1¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 0¨�¸�%[�� < 1�0&�e[�� < 1� 0¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1� 0&�e'�� < 1�' 1&�eT�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1&�e[�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0&�e[�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�1&�e'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��'�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0&�eT�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 

Termos=58 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0001 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0001 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0003 

    0.0001 

0,0289 

0,0216 

0,0200 

0,0219 

0,0186 

0,0180 

0,0161 

0,0155 

0,0129 

0,0117 

0,0141 

0,0191 

0,0187 

0,0224 

0,0183 

0,0234 

0,0130 

0,0260 

0,0223 

-1,4231 E+4 

-1,4240 E+4 

-1,4248 E+4 

-1,4257 E+4 

-1,4265 E+4 

-1,4271 E+4 

-1,4277 E+4 

-1,4283 E+4 

-1,4286 E+4 

-1,4290 E+4 

-1,4294 E+4 

-1,4302 E+4 

-1,4309 E+4 

-1,4319 E+4 

-1,4326 E+4 

-1,4336 E+4 

-1,4340 E+4 

-1,4352 E+4 

-1,4361 E+4 

Malha de água 

3 

0¨�¸�%[�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1� 0¼��[�� < 1� 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1� 1&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1� 0¼��'�� < 1�' 1¼��[�� < 1� 1¼��T�� < 1� 0¼��T�� < 1� 0¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 0¼��[�� < 1�' 1&�e'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 

-1.0000 

-0.0396 

-0.0047 

0.0097 

-0.0017 

-0.0026 

0.0002 

0.0002 

-0.0007 

0.0001 

-0.0001 

-0.0000 

0.0004 

-0.0001 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0,9993 

0,9258 

0,8584 

0,7999 

0,2730 

0,8498 

0,4135 

0,4845 

0,5898 

0,8059 

0,8291 

0,6838 

0,5881 

0,3816 

0,3855 

0,2044 

0,1773 

-0,4741 E+4 

-0,6300 E+4 

-0,7471 E+4 

-0,8433 E+4 

-0,8621 E+4 

-0,9756 E+4 

-1,0073 E+4 

-1,0467 E+4 

-1,0999 E+4 

-1,1980 E+4 

-1,3038 E+4 

-1,3726 E+4 

-1,4255 E+4 

-1,4540 E+4 

-1,4828 E+4 

-1,4962 E+4 

-1,5075 E+4 
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 1¼��'�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�e[�� < 1� 1¼��'�� < 1�1¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��'�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 0&�e'�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�eT�� < 1�1¼��T�� < 1� 0&�e[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�1&�e[�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¨�¸�%[�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�eT�� < 1�' 0¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��T�� < 1� 1¼��'�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�e[�� < 1�0&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1�1&�e'�� < 1� 1&�e'�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1�1¼��'�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�e[�� < 1�0&�eT�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1&�e[�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 1¼��'�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�e'�� < 1�1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0&�e[�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�0&�eT�� < 1� 1&�eT�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¨�¸�%[�� < 1� 1¨�¸�%[�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

-0.0000 

0.0000 

0,1860 

0,1470 

0,1576 

0,1576 

0,1348 

0,1108 

0,0829 

0,0932 

0,2150 

0,1254 

0,0960 

0,0888 

0,0837 

0,0554 

0,0591 

0,0512 

0,1630 

0,0925 

0,0505 

0,0437 

0,0459 

0,0234 

0,0184 

0,0152 

0,0142 

0,0149 

0,0183 

0,0188 

0,0141 

0,0173 

0,0168 

0,0124 

0,0120 

0,0131 

0,0199 

0,0226 

0,0139 

0,0196 

0,0173 

0,0200 

-1,5195 E+4 

-1,5286 E+4 

-1,5385 E+4 

-1,5484 E+4 

-1,5568 E+4 

-1,5634 E+4 

-1,5682 E+4 

-1,5737 E+4 

-1,5878 E+4 

-1,5955 E+4 

-1,6012 E+4 

-1,6063 E+4 

-1,6112 E+4 

-1,6142 E+4 

-1,6175 E+4 

-1,6202 E+4 

-1,6305 E+4 

-1,6360 E+4 

-1,6387 E+4 

-1,6410 E+4 

-1,6434 E+4 

-1,6444 E+4 

-1,6451 E+4 

-1,6457 E+4 

-1,6461 E+4 

-1,6466 E+4 

-1,6473 E+4 

-1,6481 E+4 

-1,6485 E+4 

-1,6492 E+4 

-1,6498 E+4 

-1,6502 E+4 

-1,6505 E+4 

-1,6509 E+4 

-1,6517 E+4 

-1,6527 E+4 

-1,6531 E+4 

-1,6539 E+4 

-1,6545 E+4 

-1,6554 E+4 
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 0&�e'�� < 1�' 1&�eT�� < 1�1&�e[�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 

Termos=57 
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Malha de óleo 

3 

0&�e[�� < 1� 0¼��[�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1&�e[�� < 1� 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1� 1¼��[�� < 1� 1&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1� 0¼��[�� < 1�' 1¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�' 1&�e[�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 0&�e[�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 1�0&�e[�� < 1� 0¼��T�� < 1�' 1&�e'�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 0¼��'�� < 1�' 1&�e[�� < 1�0¼��[�� < 1� 0¼��'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��T�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��'�� < 1� 1&�e[�� < 1�0&�e'�� < 1� 0&�eT�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¨�¸�%[�� < 1� 1¼��'�� < 1�0&�e[�� < 1� 0&�eT�� < 1�0¼��[�� < 1� 0&�e'�� < 1�0&�e[�� < 1� 1&�e'�� < 1�1¼��[�� < 1� 0¨�¸�%'�� < 1�0&�e'�� < 1� 1¨�¸�%'�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¨�¸�%'�� < 1� 0¨�¸�%[�� < 1�0¼��[�� < 1� 0&�e'�� < 1�0¼��[�� < 1� 1¼��T�� < 1�1¼��[�� < 1� 1¼��T�� < 1�0¼��T�� < 1� 

-1.0000 

    0.1253 

   -0.0755 

   -0.0054 

   -0.0037 

   -0.0056 

    0.0017 

    0.0004 

    0.0004 

    0.0016 

   -0.0002 

   -0.0001 

    0.0001 

   -0.0001 

    0.0003 

    0.0000 

   -0.0002 

   -0.0001 

   -0.0000 

    0.0001 

    0.0001 

   -0.0006 

    0.0001 

    0.0006 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0002 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0000 

   -0.0002 

   -0.0000 

    0.0000 

   -0.0002 

    0.0000 

   -0.0000 

   -0.0001 

   -0.0001 

    0.0000 

   -0.0000 

    0.0000 

    0.0001 

   -0.0000 

0,9986 

0,6919 

0,7080 

0,9111 

0,1485 

0,2218 

0,8237 

0,3189 

0,4976 

0,8457 

0,4538 

0,5032 

0,6209 

0,5571 

0,3019 

0,2090 

0,2397 

0,1661 

0,1501 

0,1005 

0,2446 

0,2029 

0,1159 

0,1690 

0,0801 

0,0861 

0,0537 

0,0606 

0,0465 

0,0424 

0,0313 

0,0355 

0,0370 

0,0435 

0,0350 

0,0301 

0,0274 

0,0235 

0,0167 

0,0633 

0,0161 

0,0168 

0,0147 

0,0141 

0,0108 

-0,4701 E+4 

-0,5405 E+4 

-0,6141 E+4 

-0,7591 E+4 

-0,7684 E+4 

-0,7831 E+4 

-0,8870 E+4 

-0,9097 E+4 

-0,9506 E+4 

-1,0625 E+4 

-1,0985 E+4 

-1,1401 E+4 

-1,1980 E+4 

-1,2466 E+4 

-1,2678 E+4 

-1,2814 E+4 

-1,2975 E+4 

-1,3080 E+4 

-1,3174 E+4 

-1,3234 E+4 

-1,3398 E+4 

-1,3531 E+4 

-1,3601 E+4 

-1,3708 E+4 

-1,3754 E+4 

-1,3804 E+4 

-1,3833 E+4 

-1,3867 E+4 

-1,3891 E+4 

-1,3913 E+4 

-1,3929 E+4 

-1,3946 E+4 

-1,3965 E+4 

-1,3988 E+4 

-1,4005 E+4 

-1,4020 E+4 

-1,4032 E+4 

-1,4042 E+4 

-1,4049 E+4 

-1,4084 E+4 

-1,4090 E+4 

-1,4096 E+4 

-1,4101 E+4 

-1,4105 E+4 

-1,4108 E+4 
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Malha de gás 3 0¼��[�� < 1� 0¼��'�� < 1� 1¼��[�� < 1� 1&�eT�� < 1�' 1¼��'�� < 1� 0¼��T�� < 1� 1&�e'�� < 1� 1&�eT�� < 1� 1¼��[�� < 1�0¼��'�� < 1� 1¼��T�� < 1� 0¼��[�� < 1�' 0¼��T�� < 1�0¼��'�� < 1� 0¼��'�� < 1�' 

Termos=13 

-0.5685 

   -0.3606 

   -0.0196 

    0.0131 

   -0.0170 

   -0.0258 

    0.0020 

    0.0019 

    0.0008 

   -0.0007 

    0.0045 

   -0.0010 

   -0.0020 

0,9883 

0,6888 

0,6375 

0,7998 

0,2272 

0,8545 

0,4651 

0,7413 

0,3049 

0,2832 

0,1592 

0,1905 

0,0286 

-3,5820 E +3 

-4,2795 E +3 

-4,8853 E +3 

-5,8481 E +3 

-5,9989 E +3 

-7,1533 E +3 

-7,5253 E +3 

-8,3340 E +3 

-8,5485 E +3 

-8,7446 E +3 

-8,8449 E +3 

-8,9679 E +3 

-8,9813 E +3 
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______________________________________________________________________ 

ANEXO A – Dados da planta de processamento primário de petróleo  

______________________________________________________________________ 

  

Este Anexo é responsável em apresentar os dados fornecidos para o projeto 

REDIC_ADAP pelo engenheiro Mario Campos da Petrobras. A partir desses dados o 

projeto realizou a modelagem da planta, e assim desenvolveu um simulador que 

representa as características fenomenológicas da planta de processamento primário de 

petróleo.  A figura abaixo apresenta todas as características da planta utilizada neste 

trabalho. 

 

      Figura - Planta de processamento primario de petroleo em uma plataforma. 
 

 

Fonte: (CENPES, 2012) 
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Considerar 10 poços, e dividir entre eles a seguinte vazao 

• Vazao total (Água + Óleo + Gás): 541000 kg/h de água, M=840000 kg/h de óleo 

e 288000 kg/h de gás. 

• Os pocos podem ter diferentes razões gás-óleo e água-óleo. 

• Temperatura: 19 C 

• Pressao: 2300 kPa abs 

• Massa específica do óleo: 880 kg/m3 

• Vazão total na entrada do V-TO1: M=1100000 kg/h sendo 222000 kg/h de água 

e M=21000 kg/h de gás. 

• Vazão total na entrada do V-TO2: M=890000 kg/h sendo 33000 kg/h de água e 

M=17000 kg/h de gás. Recebe uma vazão de água de M=47000 kg/h. 

• Neste modelo não se considera o compressor, e são feitos controles de pressão 

nos vasos separadores, aliviando para pontos de pressao controlada. 

Considerar as seguintes perturbações ou condições operacionais: 

• Range do teor de água dos poços: 24% ate 75% (considerar pocos com 

características diferentes) 

• Range do teor de gas dos poços: 10% ate 30% (considerar poços com 

características diferentes) 

• Considerar produção sem golfadas, e em golfadas para cada poço com o mesmo 

valor médio, mas com perturbações crescente de 10 ate 75% (seno ou rampa). 

• Considerar casos de operacao: 

� Operacao com 10 poços, passando para 7 poços, passando para 4 poços e 2 

poços. 

Dimensoes dos vasos: 

• Separador agua livre: 

� Diametro = 4600 mm, comprimento da área da interface = 27000 mm, 

Comprimento do vertedouro de oleo = 10000 mm 

� Controles: LIC-01 Nível de óleo no vertedouro, LIC-02 nível de interface 

água-óleo. PIC-01 controle de pressão. TIC-02 controle de temperatura. 

� LIC-01: Nível a 0% igual a 200 mm, e 100% igual a 2760 mm. 

� LIC-02: Nível a 0% igual a 0 mm, e 100% igual a 2670 mm. 

• V_TO1 

� Diâmetro = 1524 mm, comprimento da área da interface = 24000 mm 
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� Controles: LIC-03 Nível de óleo. PIC-02 controle de pressão. 

� LIC-01: Nível a 0% igual a 200 mm, e 100% igual a 1100 mm. 

• TO1 

� Diâmetro = 3658 mm, comprimento da área da interface = 48000 mm 

� Controles: LIC-04 V nível de interface água-óleo. PIC-01 

� LIC-01: Nível a 0% igual a 0 mm, e 100% igual a 1626 mm. 

• V_TO2 

� Diâmetro = 1524 mm, comprimento da área da interface = 24000 mm 

� Controles: LIC-05 Nível de óleo. PIC-03 controle de pressao. 

� LIC-01: Nível a 0% igual a 200 mm, e 100% igual a 1100 mm. 

• TO2 

� Diâmetro = 3658 mm, comprimento da área da interface = 48000 mm 

� Controles: LIC-06 nível de interface água-óleo. 

� LIC-01: Nivel a 0% igual a 0 mm, e 100% igual a 1626 

 

Equações fornecidas pelo Engenehiro Mario Campus para a modelagem 

simplificada do processo. 

 °ã 9 c�°� K 	�°�1				 
 

äã� 9 ¶å��æçè½ <¶éçÍèç½ëG� 										 
 ¶å��æçèç½ 9 ¶å��æçèçÓ½åí K¶å��æçèçÁïðç 9 LÃ�ñ�U��h		 
 ¶éçÍèçÓ½åí 9 1� � �� �òóå��æçèç < óéçÍèç			 
 ¶Ó½åíÁïðç 9 1ô � �ô								 
 G� õ 2ò�' < �� < °��' � o�			 
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óã 9 �¶å��æçèçïÁé <¶éçÍèçïÁé � � H � = � �- �¶�  

 M÷øùúûüûý  Massa de líquido (água + óleo) que entra no tanque; MþûÍüûý - Massa de líquido (água + óleo) que sai do tanque; Må��æçèçÁ��û - Massa de água que entra no tanque; M÷øùúûüûÓ½åí
 - Massa de óleo que entra no tanque; MþûÍüûÁïðç

 - Massa de água que sai do tanque; MþûÍüûÓ½åí
 - Massa de óleo que sai do tanque; M÷øùúûüûïÁé

 - Massa de gás que entra no tanque; MþûÍüûïÁé
 - Massa de gás que sai do tanque; =- Constante universal dos gases; 

Vþ�S�T-Volume de SG-01; 

V�Sù�T-Volume de V-T01; 

V�Sù�'-Volume de V-T02; 

z- Fator de compressibilidade; 

Tþ�S�T-Temperatura interna de SG-01; 

T�Sù�T-Temperatura interna de V-T01; 

T�Sù�'-Temperatura interna de V-T02; 

MW- Peso molecular; u�  - Abertura das válvulas de saída (óleo e água); 

K�- Fatores constantes das válvulas de saída (óleo e água); 

Pþ�S�T,P�Sù�T,	P�Sù�' - Pressões dos tanques; 

P	
� - Pressão externa de saída de TO2; Aþ�S�T÷ ,Aþ�S�Tü
 - Áreas do tanque SG-01 à esquerda e à direita do vertedouro; A�Sù�T,Aù�T,	A�Sù�', Aù�'- Áreas das seções transversais dos tanques; 

Rþ�S�T,R�Sù�T,Rù�T,R�Sù�',Rù�'-Raios dos vasos dos tanques; lþ�S�T÷
 ,	lþ�S�Tü

 - Comprimentos do separador SG-01 à esquerda e à direita do vertedouro; l�Sù�T,lù�T,	l�Sù�', lù�' - Comprimentos dos tanques V-TO1, TO1, V-TO2 e TO2; BSW�Sù�T, BSW�Sù�' - Fração de água no óleo nas entradas de V-TO1 e V-TO2; 	
RGO�Sù�T,RGO�Sù�'- Fração de gás no óleo nas entradas de V-TO1 e V-TO2. 
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Modelagem para as alturas dos níveis de água 

  

1. Separador de água livre SG-01 

 

°ãT 9 ¶å��æçèçÁïðç < 1T�T2ëÁQ�GòéïS�T' < �éïS�T < °T�'oéïS�Tå  

 

2. Tratador eletrostático T01 

 

°ã' 9 1Î�Îò°Ó < °ÔI����T < 1'�'2ëÁQ�Gò��T' < ���T < °'�'o��T 

 

 

3. Tratador eletrostático T02 

 

°ã[ 9 1Ï�Ïò°Ô < °ÕI����T < 1[�[2ëÁQ�Gò��'' < ���' < °[�'o��' 

 

Modelagem para as alturas dos níveis de óleo 

 

1. Separador de água livre SG-01 

 

°ãÎ 9 ¶å��æçèçÓ½åí2ëÓ� �òéïS�T' < �éïS�T < °T�'oéïS�Tè < 1Î�Îò°Ó < °Ô2ëÓ� �òéïS�T' < �éïS�T < °T�'oéïS�Tè  

 

2. Vaso Separador de gás do T01 (V-T01) 

 

°ãÏ 9 1Î�Îò°Ó < °Ô�1 < I���S��T��1 < Q��S��T� < 1Ï�Ïò°Ô < °Õ2ëÁQ�Gò
�S��T' < ��S��T < °Ï�'o�S��T  
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3. Vaso Separador de gás do T01 (V-T01) 

 

 

°ãÐ 9 1Ï�Ïò°Ô < °Õ�1 < I���S��'��1 < Q��S��'� < 1Ð�Ðò°Õ < óå��2ëÓ� �ò
�S��'' < ��S��T < °Ï�'o�S��'  

 

Pressões 

 

1. Separador de água livre SG-01 

 

°ãÓ 9 ¶å��æçèçïÁé H=�éïS�T-éïS�T¶� < 1Ó�Óò°Ó < óå��H=�éïS�T-éïS�T¶�  

 

2. Vaso separador de gás do T01 (V-T01) 

 

°ãÔ 9 1Î�Îò°Ó < °Ô�1 < I���S��T�Q��S��T < 1Ô�Ôò°Ô < óå��H=��S��T-�S��T¶�  

 

3. Vaso separador de gás do T02 (V-T02) 

 

°ãÕ 9 1Ï�Ïò°Ô < °Õ�1 < I���S��'�Q��S��' < 1Õ�Õò°Õ < óå��H=��S��'-�S��'¶�  

 

 

Valores numéricos das constantes para simulação(Algoritmo Implementado 

pelos alunos da UFRG) 

agua_entrada = 541000; %vazão de entrada de água, em kg/h 
oleo_entrada = 840000; %vazão de entrada de óleo, em kg/h 
gas_entrada = 288000; %vazão de entrada de gás, em kg/h 
  
x1i = 1.335; %condição inicial da altura x1 (água à esquerda do vertedouro em SG-01), 
em m 
x2i = 0.813; %condição inicial da altura x2 (água em TO-1), em m 
x3i = 0.813; %condição inicial da altura x3 (água em TO-2), em m 
x4i = 1.48; %condição inicial da altura x4 (óleo à direita do vertedouro em SG-01), em 
m 
x5i = 0.65; %condição inicial da altura x5 (óleo em V-TO1), em m 
x6i = 0.65; %condição inicial da altura x6 (óleo em V-TO2), em m 
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x7i = 23; %condição inicial da pressão x7 (SG-01), em kgf/cm² 
x8i = 8; %condição inicial da pressão x8 (V-TO1), em kgf/cm² 
x9i = 2.4; %condição inicial da pressão x9 (V-TO2), em kgf/cm² 
k1 = 855000; %fator da válvula 1 (saída de água do tanque SG-01) 
k2 = 300000; %fator da válvula 2 (saída de água do tanque TO1) 
k3 = 98500; %fator da válvula 3 (saída de água do tanque TO2) 
k4 = 413000; %fator da válvula 4 (óleo do tanque SG-01 para o tanque V-TO1) 
k5 = 540000; %fator da válvula 5 (óleo do tanque TO1 para o tanque V-TO2) 
k6 = 925000; %fator da válvula 6 (saída de óleo do tanque TO2) 
k7 = 117000; %fator da válvula 7 (saída de gás de SG-01) 
k8 = 10500; %fator da válvula 8 (saída de gás de V-TO1) 
k9 = 17500; %fator da válvula 9 (saída de gás de V-TO2) 
  
rho_agua = 1000; %massa específica da água, em kg/m³ 
rho_oleo = 880; %massa específica do óleo, em kg/m³ 
  
BSW1 = 0.206; %fator indicando a fração de água no óleo que entra no tanque V-TO1 
BSW2 = 0.038; %fator indicando a fração de água no óleo que entra no tanque V-TO2 
  
RGO1 = 0.025; %fator indicando a fração de gás no óleo que entra no tanque V-TO1 
RGO2 = 0.02; %fator indicando a fração de gás no óleo que entra no tanque V-TO2 
  
z = 0.99; %compressibilidade 
R = 0.0848; %constante dos gases 
MW = 22; %peso molecular do gás, em g/mol 
  
Pext = 1; %pressão externa à saída de óleo do tanque TO2, em kgf/cm² 
Pgas = 0.5; %pressão do tanque de gás, em kgf/cm² 
  
T1 = 312; %temperatura de SG-01, em K 
T2 = 363; %temperatura de V-TO1, em K 
T3 = 363; %temperatura de V-TO2, em K 
  
R1 = 2.3; %raio do tanque SG-01, em m 
R2 = R1; 
R3 = 0.762; %raio do tanque V-TO1, em m 
R4 = 1.829; %raio do tanque TO1, em m 
R5 = 0.762; %raio do tanque V-TO2, em m 
R6 = 1.829; %raio do tanque TO2, em m 
  
l1 = 27; %comprimento do tanque SG-01 à esquerda do vertedouro, em m 
l2 = 10; %comprimento do tanque SG-01 à direita do vertedouro, em m 
l3 = 24; %comprimento do tanque V-TO1, em m 
l4 = 48; %comprimento do tanque TO1, em m 
l5 = 24; %comprimento do tanque V-TO2, em m 
l6 = 48; %comprimento do tanque TO2, em m 
  
V1 = 150; %volume ocupado pelo gás no tanque SG-01, em m³ 
V2 = 15; %volume ocupado pelo gás no tanque V-TO1, em m³ 
V3 = 15; %volume ocupado pelo gás no tanque V-TO2, em m³ 
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Simulador da Planta de Processamento Primário de Petróleo 
 
 
 

 

Fonte: Projeto REDIC_ADAP (2012). 
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______________________________________________________________________ 

ANEXO B- Controle Preditivo  

______________________________________________________________________ 

 

Neste Anexo será apresentada uma prevê introdução sobre os controladores 

preditivos, e será apresentado um projeto de controle preditivo, utilizando o modelo 

linear e não-linear identificados para representar a primeira malha de água do vaso SG-

01 da planta de processamento primário de petróleo, apresentada no capítulo 3.  

Todo o desenvolvimento do controlador preditivo foi realizado por Santos  

(2013), com base no artigo de Controle Preditivo Não-Linear Aplicado a uma Coluna de 

Destilação. A partir dos resultados obtidos pelo controlador, será possível avaliar de 

forma prática as qualidades dos modelos identificados quando são utilizados para 

auxiliar no projeto de controladores. 

 

1. Controle Preditivo 

Os controladores preditivos baseados em modelo (Model Predictive Controllers) 

tiveram sua origem na década de 70 e, desde então, são amplamente analisados na 

literatura de controle. Estes controladores são caraterizados por utilizar previsões dos 

comportamentos futuros do processo, para realizar o cálculo da lei de controle. Estas 

previsões são obtidas a partir de um modelo matemático que representa as 

características dinâmicas e estáticas do processo a ser controlado (BRAVO, C. O. C.; 

NORMEY-RICO, 2005).  

 

2. Controle Preditivo Generalizado 

Um das abordagens de controle preditivo mais difundida na literatura é o controle 

preditivo generalizado (GPC), proposto por Clarke, Mahtadi e Tuffs  (FALEIROS, A. 

C.; YONEYAMA). Este controlador preditivo faz o uso de  modelos polinomiais 

lineares para fazer as predições utilizadas no cálculo da lei de conrole. O controlador 

GPC também pode ser sintonizado por modelos polinomiais não-lineares através uma 

nova apordagem  apresentada  no trabalho de Santos et al.,(2013). 
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3. Modelos 

 

Para realizar a sintonia do controlador foram disponibilizados os modelos linear e 

não-linear da 1ª malha de água do vaso SG-01 identificados a partir da implementação de 

algoritmos combinados de detecção de estrutura e estimação de parâmetros.  

 

Modelo Linear  

 0T��� 9 <1,00000¨�¸�%T�� < 1� < 0,05271¨�¸�%T�� < 1�				 
 

Modelo Não-Linear 

 0T��� 9 <1.00000¨�¸�%T�� < 1� < 0.0527	1¨�¸�%T�� < 1�< 0.000002332197562	1¨�¸�%T�� < 1�0¨�¸�%T�� < 1�< 0.0000000614167111¨�¸�%T�� < 1�'															 
 

4. Resultados  

 

Sinal de Controle gerado pelos controladores preditivos sintonizados a partir do 

modelo linear e não-linear. 
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Nível de água no vaso SG-01 do processo simulado controlada a partir da 

sintonia do controle preditivo baseado no modelo linear e não-linear. O setpoint foi de 

2.38 m partindo do ponto de operação 1.335m. 

 

 

A diferença  obtida pelo sinal de saída do controle preditivo baseado no modelo 

linear em relaçao não-linear. Com erro absoluto de 4.958757420974251para caso linear 

e  4.958750230794467 para o não-linear. 

 


