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Atom and Evil 

Blue skies - Once upon a dream 
All highs - never in-between 

Then Into the Garden came the spider 

I'm here for you 
Said the spider to the fly 
And when I'm through 

You can open up your eyes to see 
Your world's on fire 

And the liar won't let go 
Atom and evil 

One more promise 
We can tame the sun 

And then we'll shine forever 

Someday you can cry for everyone 
who burned when you were clever 

Expand your mind 
We've got a place for you 

Just make believe 
That one and one are always two 

When into the parlour 
Comes the slider 

Say no 
Atom and evil 

Falling's easy 
Rising will never be 

So we must rise together 

Here are the changes 
Power for harmony 

But then there's no forever 
Atom and evil 

Maybe if we cry together 
Maybe if we cry as one 

The tears that fall can kill the fire 
And keep everyone from 

Atom and evil 
 

R.I.P DIO 

  



 
 

 
 

 

RESUMO 
 

Hoje em dia há uma tendência global de refino de óleos pesados e tecnologias 
capazes de converter esses óleos em frações mais leves e com um maior valor 
agregado tornam-se indispensáveis. Este fato tem evidenciado os processos 
térmicos, como o coqueamento retardado. Uma unidade de coqueamento é 
geralmente composta de por três equipamentos fundamentais: a torre fracionadora, 
o forno de coqueamento e no mínimo dois tambores de coqueamento que trabalham 
em alternância devido à remoção dos sólidos produzidos no processo. A torre 
fracionadora tem como objetivo principal o fracionamento dos efluentes oriundos dos 
tambores de coque e da corrente de alimentação que pode ser oriunda das torres a 
vácuo ou atmosférica, da integração energética de diversas correntes do processo, 
bem como do amortecimento dos distúrbios gerados quando há o “switch” entre os 
tambores que mantém a coluna sobre os valores desejados. Para simulação 
dinâmica da torre fracionadora partiu-se do modelo, em estado estacionário, 
desenvolvido por KAES em ambiente Hysys® utilizando a abordagem por 
pseudocomponentes para representação composicional de todas as correntes. O 
modelo adaptado foi utilizado para gerar dois diferentes bancos de dados para o 
treinamento de redes neurais, as quais foram utilizadas para inferenciar a 
composição dos gasóleos de coque leve e pesado. Para construção do estimador 
neural, em ambiente Matlab®, foi realizada uma análise de sensibilidade utilizando a 
decomposição em valores singulares (SVD) a fim de se selecionar as melhores 
variáveis como entradas para o modelo. Na definição da topologia da rede neural, 
fez-se uso de um software de busca de topologia, AV Analisador Virtual, para 
determinar a melhor topologia possível baseando-se em dois diferentes parâmetros 
de escolha, o primeiro com base no erro, e o segundo com base no erro e no 
número de neurônios. Avaliaram-se as redes para ambos os bancos de dados 
gerados escolhendo-se as melhores redes através do erro médio quadrático. As 
composições estimadas foram utilizadas na elaboração de um controle inferencial e 
comparados a estruturas de controle baseadas na temperatura de topo e num prato 
escolhido. 
 

Palavras-chave: Coqueamento Retardado, Destilação, Redes Neurais. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, there is a global tendency of refining heavier oils and the technologies 
capable of converting these oils into light fraction, which have higher aggregate 
value, have become indispensable. This fact has highlighted thermal cracking 
processes, such as delayed coking. A delayed coking unit is usually composed by 
three main equipments: the fractionating tower, the furnace and at least two coke 
drums, which work alternately due to need of removing the solid products obtained at 
the processing. The fractionating tower main purposes are: the fractionation of the 
effluents of the coke drums and the fresh feed from the vacuum or atmospheric 
towers and the energetic integration among the several streams in the unit. When the 
switch of the coke drums occurs, the tower is responsible for dumping the 
disturbance at the process and for maintaining the exit stream at desired operating 
conditions. To simulate the dynamic response of a fractionator tower was used model 
based on KAES stationary model, which was developed on Hysys® environment 
using pseudocompounds approach to represent all streams composition. The 
adapted KAES model had generated two different data banks which were stored to 
training neural feedfoward network. This neural network was used to estimate 
composition Light coker gas oil and heavy coker gas oil on side streams. To build the 
appropriate neural network composition estimator, at Matlab® environment, a 
sensibility analyses was carried through by using the Singular Values Decomposition 
(SVD) to choose the best inputs variables model. Search Topology Software, AV 
Analisador virtual, was utilized to define the best topology based on two choice 
criteria, the first criteria is based on error and second is based on error and neurons 
number. Both of them were made using the two data banks. A comparison test was 
made between neural network using data bank 1 and data bank 2. The group of best 
neural network was chosen by using mean square error criteria. The estimated 
composition was used into inferential control and then compared results with control 
structures based on top and best tray temperature. 
 

Keywords: Delayed Coking, Distillation, Neural Network. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O aumento da produção de petróleos cada vez mais pesados e as alterações 

no perfil da demanda de derivados no Brasil vem se alterando ao longo tempo, tendo 

uma projeção de crescimento significativo no consumo de diesel em relação aos 

demais produtos. Nesse sentido, as refinarias brasileiras, que foram inicialmente 

projetadas para o processamento de óleos leves, vêm investindo na construção de 

unidades de conversão de cargas mais pesadas, tais como o processo de 

coqueamento retardado e o hidrotratamento (MOREIRA et al., 2008). 

 O coqueamento retardado é um processo térmico bastante antigo usado para 

converter os resíduos da destilação do petróleo em produtos leves, de maior valor 

agregado, e coque (SUGAYA, 1994). A unidade coqueamento retardado (UCR) tem 

como composição básica uma torre fracionadora, um forno e dois tambores de 

coque operando alternadamente, bem como bombas, trocadores de calor e outros 

equipamentos de menor porte. 

 A torre fracionadora tem como principais funções separar as frações leves e 

de maior valor agregado, de misturar cargas oriundas das unidades de vácuo ou 

atmosférica com os vapores efluentes dos tambores de coqueamento, e de manter a 

corrente de fundo, que alimenta o forno de coque, numa certa carga térmica de tal 

forma que este não se sobrecarregue e ao mesmo tempo não haja coqueamento 

nos pratos da coluna (CHEN et al., 2006). 

 No Brasil, até o ano de 2007, apenas as refinarias REGAP, REFAP, RPBC e 

REPLAN produziam coque, somando um total de 2.563.295,62 m3 neste ano (ANP). 

De acordo com o plano de negócios de 2006-2010, um investimento de R$ 8 bilhões 

está previsto pela PETROBRAS para adequar o parque de refino ao processamento 

do óleo pesado, devendo dobrar a quantidade de unidades coqueamento retardado. 

Esse incremento permitirá que o processamento do óleo nacional passe de 78% 

para 91%, gerando um aumento de 0,3 milhões de barris/dia (PETROBRAS 

Magazine). Entretanto, devido à inserção do gás natural na matriz energética o 

consumo de óleo combustível, que é produzido de frações pesadas, vem 

diminuindo, impulsionando novas instalações de UCR's. 

 Atualmente, no cenário da indústria de petróleo, destacam-se a construção 
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das refinarias do Nordeste (RENEST), Premium I e Premium II. Estudos do esquema 

de refino e da rentabilidade da RENEST mostram que a capacidade de 

processamento de petróleo é de 200.000 bpd (31.800 m3/dia), oriundos dos campos 

brasileiros e venezuelanos. O melhor esquema de refino contempla apenas 

unidades de destilação atmosférica, UCR, hidrotratamentos de diesel e gasolina, 

geração de hidrogênio e de tratamento dos gases, além das utilidades típicas da 

refinaria, visando assim atender ao mercado de diesel e GLP da região e reduzir a 

importação destes combustíveis (EPE, 2007). 

 Geralmente, a carga utilizada no processo de coqueamento retardado é o 

resíduo de vácuo, que é convertido termicamente em GLP, nafta, destilados médios, 

gasóleo pesado e coque. A utilização do resíduo atmosférico nessa unidade surgiu 

como uma adequação do esquema de refino no Brasil, haja vista o aumento do 

processamento de óleos pesados.  

 Uma das características do processo coqueamento retardado é que se trata 

de um processo semi-contínuo quanto ao seu aspecto operacional. Entretanto, essa 

particularidade dificulta a modelagem e o controle do processo, devido às 

perturbações existentes na alimentação da torre fracionadora.  

 O presente trabalho desenvolveu uma simulação em Hysys®, de uma torre 

fracionadora de uma unidade de coqueamento retardado, bem como o treinamento 

de redes neurais em ambiente Matlab® e análise de sensibilidade para construção 

de um Softsensor do equipamento. Implementou-se três estratégias de controle a 

fim de avaliar as redes neurais quanto a sua utilização para o controle inferencial do 

processo frente aos controles por temperatura. A inferência limitou-se a dois 

pseudocomponentes estimados nas correntes de retirada do gasóleo leve e gasóleo 

pesado.  
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 O petróleo brasileiro é predominantemente médio e pesado, desta forma o 

investimento crescente em unidades de conversão “fundo de barril” nas refinarias 

existentes é justificado, não só pela flexibilidade no processamento de petróleos 

mais baratos, como também pela valorização dos derivados gerados. Normalmente, 

estes óleos pesados possuem maior número de impurezas como enxofre e alguns 

metais, sendo mais recomendáveis, os processos de craqueamento térmico, como 

por exemplo, o coqueamento retardado. 

 

1.1 Histórico do coqueamento retardado 

 

 O processo de coqueamento retardado é quase tão antigo quanto à indústria 

de refino, visto que as refinarias pioneiras surgiram no Nordeste da Pennsylvania, 

em torno de 1860, e estas obtinham o coque a partir de pequenos tambores de ferro 

aquecidos a carvão ou madeira, com o intuito de obter o querosene. 

 Em meados de 1880, o processo evoluiu para vasos horizontais múltiplos e 

em série, onde eram obtidas outras frações e o coque se depositava no meio destes 

vasos. No início do século passado foram introduzidos as fornalhas, coluna e os 

tambores verticais, esse último pela Standard Oil através do processo Burton, que 

visava à produção de diesel e gasolina através do craqueamento térmico do gasóleo 

(PETROBRAS, 1998). 

 A primeira unidade de coqueamento no estilo moderno foi desenvolvida pela 

Standard Oil, em 1929, em Indiana EUA, tendo os vasos verticais como precursores 

das mesmas. 

 O processo de coqueamento retardado apresenta melhorias sobre o processo 

original de craqueamento térmico de gasóleos quanto aos seguintes aspectos: uso 

de pressão e aquecimento no craqueamento, separação entre o forno e os tambores 

de coque, e o uso de dois tambores que permite à unidade processar continuamente 

(sob o aspecto da alimentação da carga para a unidade). A falta de um suprimento 

adequado de petróleos e um mercado reduzido para o óleo pesado fez com que as 



20 
 

 
 

refinarias passassem a utilizar a unidade de coqueamento retardado para processar 

os resíduo das destilações atmosférica e a vácuo nessas unidades para produzir 

mais gasolina e diesel.  

 No entanto, o processo de descoqueamento dos tambores continuou sendo 

um processo manual. As primeiras patentes sobre processos de descoqueamento 

hidráulico surgiram no final da década de 1930 com as patentes Shell Oil e da 

Standard Oil (PETROBRAS, 1998).  

 

1.2 Descritivo do processo 

 

 A principal característica de uma UCR, comparando-a com as demais 

unidades de uma refinaria, consiste na sua natureza cíclica. Pois, sob o ponto de 

vista da alimentação da carga, o processo é dito contínuo, porém devido à formação 

de sólidos (coque) nos tambores, tem-se a necessidade da operação em batelada 

para a remoção dos mesmos. 

 Geralmente, a alimentação é oriunda da unidade de destilação a vácuo, 

entrando na UCR aquecida, em torno de 300 a 350 °C. Entretanto, a carga pode ser 

proveniente de tanques de armazenamento a uma temperatura menor, na faixa de 

150 a 180 °C, necessitando, portanto, de pré-aquecimento, já que se deseja a maior 

temperatura possível para que a carga entre na torre fracionadora. 

 Na base da torre fracionadora a carga fresca, proveniente das unidades de 

destilação, é misturada com cargas provenientes dos tambores de coqueamento, 

que previamente recebem um “quenching” de gasóleo reduzindo a temperatura de 

438 a 421 °C em média. Devido a este processo de mistura, a torre fracionadora 

também é conhecida como torre combinada. 

 O objetivo principal da torre combinada é fracionar o efluente do tambor de 

coque, cujos produtos habitualmente encontrados são: o gasóleo pesado (GOP), 

gasóleo leve (GOL), gasóleo médio, gasóleo extra-pesado, nafta, o GLP e o gás 

combustível. Na Figura 1 tem-se um fluxograma de uma unidade de coqueamento 

retardado. 
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Figura 1: Fluxograma da umidade de coqueamento retardado (SKZLO, 2005). 
 

1.3 Caracterização das frações de petróleo 

 

 Um dos principais problemas na simulação e operação dos processos de 

refino de petróleo e seus derivados refere-se ao real conhecimento da composição 

da carga utilizada. Diversos métodos são utilizados para a caracterização das 

composições das correntes, tais como: 

 

 Curvas de destilação: TBP (True Boinling Point), ASTM (Association 

Society for Testingand Materials). 

 Técnica de análise química: NIR (Infravermelho próximo). 

 

 As curvas de destilação são métodos clássicos utilizados na caracterização 

de óleos. O ensaio de destilação consiste na vaporização da amostra (óleo cru ou 

frações) em reservatórios apropriados à pressão atmosférica ou pressão sub-

atmosférica, seguido de procedimentos estabelecidos em normas por laboratórios. 

Assim, a caracterização do petróleo ou mesmo de frações é realizada por estes 

ensaios de destilação, já que uma análise completa de composição é impraticável e 
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inviável, devido às características intrínsecas dos petróleos. Portanto, o objetivo 

principal destes ensaios é a caracterização do óleo ou frações em termos de 

volatilidade. Os ensaios de destilação são realizados de acordo com métodos 

padronizados por organizações como ASTM e IP (Institute of Petroleum) 

(YAMANISHE, 2007). 

 Dentre as curvas de destilação (temperatura de ebulição em função da 

porcentagem vaporizada), a curva TBP é a mais usada na descrição das 

características dos óleos (DEDIGAMA et al., 2006). Na determinação da mesma, a 

destilação da amostra em laboratório é realizada em colunas de 15 ou mais estágios 

teóricos com uma alta taxa de refluxo (LI et al., 2005). Este tipo de ensaio permite a 

obtenção da distribuição de todos os componentes, no entanto, requer grandes 

volumes de amostra e tempo. Logo, esse ensaio é mais aplicável às amostras de 

óleo cru (petróleo), podendo até ser aplicado às amostras de frações.  

 DEDIGAMA et al. (2006), utilizaram dados de curvas de destilação de 

diversos óleos para parametrização de dados como o grau API, k-watson, %S e 

ponto de fluidez, através de funções de distribuição de probabilidade gama. Esta 

abordagem apresentou uma boa concordância com os dados experimentais para os 

óleos investigados. 

 As curvas de destilação ASTM são aplicadas para amostras de produtos do 

petróleo, como por exemplo, frações originárias da destilação. Os procedimentos 

desenvolvidos pela ASTM são usados para uma rápida análise em laboratório. O 

teste ASTM-D86 trata-se do método padronizado e estabelecido pela ASTM que 

consiste num ensaio de destilação em batelada rápida sem estágios e refluxo, a 

pressão atmosférica, que é principalmente aplicado aos produtos e frações de 

petróleo (YAMANISHI, 2006). 

 A principal vantagem dos procedimentos ASTM para a destilação em relação 

à TBP, é que a primeira requer menos aparatos experimentais e são 

consideravelmente mais rápidos, além disso, na destilação TBP não há 

padronização dos experimentos para sua realização variando de unidade a unidade. 

No entanto por questões de correlações, convertem-se dados ASTM em TBP. (API, 

1997). 

 A contínua mudança na qualidade da carga de alimentação das unidades de 

destilação introduz incertezas na operação do processo de refino. Portanto, é 
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necessária uma caracterização precisa do petróleo bruto, cuja composição pode 

variar devido a sua natureza, condições de transporte e armazenamento, para 

redução destas incertezas. Os processos clássicos descritos anteriormente, ainda 

não permitem detectar essas mudanças de modo mais dinâmico, reduzindo assim a 

precisão da simulação do processo e, portanto, uma menor confiabilidade nas 

condições de operação determinadas a partir delas (SOTELO, 2006). 

 A espectroscopia no infravermelho próximo trata-se do método analítico 

freqüentemente utilizado na determinação de moléculas orgânicas. Porém, esta 

técnica pode ser adaptada a caracterização do petróleo bruto, possibilitando as 

análises em tempo hábil (HIDAJAT e CHONG, 2000 apud SOTELO, 2006).  

 A simulação de qualquer processo que envolva petróleo ou os seus derivados 

através da abordagem que faz uso dos componentes puros torna-se impraticável, 

devido à disponibilidade de dados dos inúmeros constituintes do petróleo. 

 Dessa forma, na simulação destes processos utiliza-se o conceito de 

pseudocomponentes, que nada mais são do que uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos com pontos de ebulição dentro de uma determinada faixa de 

temperatura. Assim, um pseudocomponente pode ser considerado como um 

componente discreto que possui propriedades médias em relação à mistura. Logo, 

de maneira aproximada pode-se trabalhar com o petróleo e suas frações como se 

fossem componentes comuns. 

 A abordagem por pseudocomponentes tem a desvantagem de que nem 

sempre é possível representar uma dada mistura com um número pequeno de 

pseudocomponentes, ou seja, para a mistura ser bem representada à quantidade de 

pseudocomponentes tem que ser a maior possível, implicando assim num alto gasto 

computacional. Outro fator relevante, é que os resultados obtidos serão sempre em 

termos de pseudocomponentes e não numa espécie química definida, bem como as 

propriedades físicas destes são estimadas através de métodos empíricos falíveis. 

 Entretanto, a caracterização dos petróleos através da abordagem contínua, 

faz uso das funções de distribuição para representar a composição de misturas de 

infinitos componentes, como é o caso das espécies químicas presentes no petróleo 

(RIAZI, 2004). 

 A vantagem de representar as composições de forma contínua está na 

possibilidade de tratar o problema como um caso de discretização, facilitando assim 
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a solução numérica. Este fato está diretamente relacionado ao tamanho do problema 

gerado pela modelagem do processo, logo precisarão ser reduzidos, minimizando os 

cálculos (WATZDOF, 1996 apud OROPEZA, 2007). Outro fator importante está 

relacionado à economia quanto ao gasto computacional, pois para desenvolver 

procedimentos de cálculos nestas estruturas contínuas são utilizados programas 

eficientes e rápidos, sendo que metade do gasto gerado é ocasionado pelo método 

de pseudocomponentes (COTTERMAN, 1985 apud OROPEZA, 2007) 

 Na caracterização contínua (termodinâmica do contínuo) corrige-se o 

problema do custo computacional com uso de elevados números de 

pseudocomponentes. Deste modo, usa-se uma função de distribuição contínua para 

descrever a composição das espécies químicas ao invés de frações molares ou 

mássicas dos componentes individuais. Assume-se um número infinito de 

componentes presentes na mistura e representa-se a sua composição com funções 

de distribuição contínua de alguma variável independente, que pode ser massa 

molecular, temperatura de ebulição normal ou até o número de carbonos. Portanto, 

as curvas de destilação para a caracterização contínua do petróleo podem ser 

utilizadas.  

 As principais desvantagens (SILVA, 1992 apud OROPEZA, 2007) quanto à 

utilização dos modelos com funções de distribuição são:  

 

 Uma única função de distribuição não pode representar várias correntes 

de um mesmo processo, por exemplo, a função de distribuição de um 

flash, não pode ser usada para representar as correntes de vapor e de 

líquido. 

 O método de solução numérica utilizado para resolver este problema é 

geralmente a quadratura de Gauss. Na resolução do problema da 

termodinâmica do contínuo, a quadratura de Gauss faz uso de pontos 

sobre a curva, os quais são escolhidos de forma automática. Ou seja, 

uma discretização, é conceitualmente semelhante método dos 

pseudocomponentes. 
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1.4 Modelos matemáticos 

 

 Os modelos matemáticos para descrição de uma coluna de destilação podem 

ser classificados de acordo com a temperatura, a composição e com os fluxos de 

vapor e líquido em cada prato. Tais modelos são ditos rigorosos, enquanto que os 

modelos que utilizam polinômios para descrever o comportamento da temperatura e 

composição ao longo da coluna são ditos reduzidos. 

 Os modelos rigorosos são compostos pelos balanços de massa, energia, 

relações hidráulicas e de equilíbrio, sendo desenvolvidos prato a prato. Estes 

modelos descrevem fielmente o comportamento da coluna, contudo possuem 

grandes dimensões acarretando custo computacional elevado e em alguns casos, 

inviabilizam a sua utilização em problemas de controle e otimização.  

 Considerando todos os estágios internos j, componentes i e restrições de 

equilíbrio e de composição têm-se as seguintes equações para uma modelagem 

rigorosa, ou prato a prato: 

 

Balanço de Massa: 

 

푑(푀 , )
푑푡

= 퐹 푧 + 퐿 푥 , − 퐿 +푈 푥 , + 푉 푦 , − 푉 +푊 푦 , ) (1) 
 

 
Balanço de Energia: 

 
푑(푀 ∗ 퐻 , )

푑푡
= 퐹 퐻 + 퐿 퐻 − 퐿 +푈 퐻 + 푉 퐻 − 푉 +푊 퐻

+ 푄  

 

(2) 
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Restrições de Composição: 

 

푥 = 1   (3) 
 

 

Equilíbrio Químico 

 

∅ 푥 =   ∅ 푦    (4) 
 

 
 O cálculo das fugacidades foi realizado através da equação de estado Peng-

Robson. 

 

푃 =
푅푇
푉 − 푏

−
푎(푇)

푉(푉 + 푏) + 푏(푉 − 푏)
 (5) 

 

 

 Os modelos rigorosos podem não ser viáveis em problemas de controle e 

otimização, devido ao grande número de equações a serem resolvido 

simultaneamente, pois o tempo computacional tende a ser maior do que a constante 

de tempo do sistema, inviabilizando assim qualquer ação de controle. Em resposta a 

este problema, foram propostos os modelos reduzidos. 

 Na abordagem com modelos reduzidos, divide-se a coluna em seções, 

retificação e esgotamento, com o objetivo de condicionar polinômios que 

representem bem os perfis característicos destas regiões. No entanto, os pratos que 

possuem alimentação ou retiradas laterais, refervedor e condensador não são bem 

representados por um mesmo polinômio que descreva o comportamento nas zonas 

citadas. Por isso, estes estágios são modelados separadamente. 

 A colocação ortogonal discreta é um método eficiente para a redução de 

ordem do modelo de processos de separação por estágios (SERFELIS, 1994). 

Porém, não existe muita publicação que utilize o método de colocação ortogonal na 

redução da ordem desses processos segundo TAYLOR e LUCIA (1995). Além disso, 

algumas questões práticas devem ser abordadas, como a escolha da família dos 

polinômios discretos ou os cálculos das raízes do polinômio ortogonal. 

 CARVALHO (1995), concluiu que dentre os modelos de ordem reduzida, os 
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que fazem uso do método da colocação ortogonal são os mais eficientes, pois 

mantém a natureza tipicamente não linear do problema, e são válidos tanto para o 

regime dinâmico quanto para estacionário, além de apresentar fácil implementação 

computacional. Quanto aos aspectos mais específicos do método, observou-se que 

a melhor localização dos pontos de colocação é obtida nos do polinômio de Hahn.  

 CARVALHO (1995), em seu trabalho utilizou 5 pontos de colocação interna, 

para simular uma coluna com 80 pratos reduzindo o tempo de simulação que era 

1,59s no modelo prato a prato, para 0,27s no modelo de ordem reduzida, ambos em 

estado estacionário, obtendo assim uma redução de ordem de 62%. Outros 

experimentos computacionais também foram realizados obtendo até 90% de 

redução para o estado estacionário e 72% para regime dinâmico, sendo concluído 

que é possível aplicar estes modelos em problemas de controle de processos  

 SIMÕES (2000) simulou um separador propeno-propano com 175 pratos e 

alimentação única, que resultou em 875 equações com tempo de simulação de 

aproximadamente 25,73s. A utilização do modelo de ordem reduzida com 5 pontos 

de colocação para seção de esgotamento e 6 pontos de colocação para seção de 

retificação reduziu o número de equações para 90s e tempo computacional 0,49s, 

obtendo uma redução de até 97% em comparação com o modelo completo que 

utiliza o método de Newton e Thomas, e de até 99% para o modelo completo que 

utilizado o método de Powell. 

 Contudo os trabalhos sobre modelagem reduzida mostram que esse método 

só é vantajoso, do ponto de vista construtivo, quando há uma quantidade grande de 

pratos com poucos pontos de descontinuidades, ou seja, alimentações e retiradas 

laterais. 

 

1.5 Redes neurais 

1.5.1 História e desenvolvimento 

 

 As redes neurais são sistemas de inteligência artificial inspirados no cérebro, 

capazes de aprender e determinar padrões através do prévio fornecimento de 

informações. Na década de 40, surgiram os primeiros trabalhos sobre redes neurais, 

desenvolvidos por Mc-Cullock e Pits, com o intuito de modelarem matematicamente 
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os neurônios biológicos. O desenvolvimento desse trabalho proporcionou duas 

afirmações (CARDON, 1994):  

 

 A atividade de um neurônio é tudo ou nada; 

 A atividade de qualquer sinapse inibitória previne a ação do neurônio 

naquele instante. 

 

 A primeira afirmação significa que o neurônio estará no estado ativado, ou de 

transmissão, se a sua saída ultrapassar um valor limite, caso contrário, ficará no 

estado de repouso. Enquanto que a segunda afirmação foi à base para o conceito 

de pesos, ou seja, cada entrada de um neurônio terá um valor associado (CARDON, 

1994). 

 No final da década de 40, Donald O. Hebb definiu conceito de atualização de 

pesos que podem ser resumidos em: 

 

 Numa rede neural a informação é armazenada nos pesos; 

 O coeficiente de aprendizagem é proporcional ao produto de ativação do 

neurônio; 

 Os pesos de uma conexão são simétricos, ou seja, o peso da conexão do 

neurônio A para o neurônio B, tem os mesmos valores do sentido inverso 

da conexão; 

 À medida que o aprendizado ocorre os pesos são alterados. 

 

 Apesar destes estudos, o primeiro modelo de rede neural foi o perceptron, 

desenvolvido por Frank Rosenblatt 1958. Este modelo desenvolvido serviu como 

base para métodos de treinamento de supervisionamento como o Backpropagation 

CARDON( 1994). 

 Outros modelos de redes neurais foram desenvolvidos como os modelos de 

(Kohonen1972 apud CARDON 1994) e (Hopfield 1982 apud CARDON 1994), 

contudo não serão detalhados aqui, visto que os trabalhos citados introduzem os 

principais paradigmas das redes neurais. 
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1.5.2 Estruturas das redes neurais 

 

 Geralmente, as redes neurais são compostas por camadas de entrada, 

internas e de saída. A camada de entrada não é considerada uma camada 

propriamente dita, pois não confere capacidade de resolução dos problemas, 

simplesmente introduzem os dados (SOUZA, 2004). A Figura 2 apresenta uma 

arquitetura simples de rede. 

 

 

Figura 2: Arquitetura de uma rede neural simples. 
 

 

 Durante o processo de treinamento, ou aprendizagem, os pesos 

correspondentes aos neurônios das camadas internas e de saída têm os seus 

valores atualizados, de tal forma que na entrada de um neurônio o sinal fornecido é 

multiplicado pelos pesos, e os valores de saída dos neurônios são determinados por 

funções matemáticas específicas, ditas funções de transferência. 
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1.5.2.1 Funções de transferências 

 

 São funções matemáticas que determinam o tipo e a magnitude da saída de 

cada neurônio, possuindo os seguintes tipos básicos:  

 

 Linear: De inclinação positiva, e que passa pela origem dos eixos 

cartesianos; 

  Hard-limiter: Pode ser de dois tipos, degrau ou rampa. No tipo degrau a 

saída só pode assumir dois valores diferentes, caso a entrada ultrapasse 

um valor limite determinado, Figura 3. No tipo rampa, valores 

intermediários podem ser assumidos até alcançar um dos extremos dos 

intervalos, Figura 4; 

 Sigmoidal: Este tipo de função é a versão contínua da Hard-limiter, 

permitindo uma transição não linear e gradual entre os limites superiores 

e inferiores como mostra a Figura 5. 

 

 

Figura 3: Hard-limiter degrau. 
 

 

 
Figura 4: Hard-limiter rampa. 
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Figura 5: Função sigmoidal. 

 

1.5.2.2 Redes “feedforward” 

 

 As redes feedfoward caracterizam-se pelo fluxo unidimensional da 

informação, sendo o tipo de rede mais difundido tanto pela simplicidade como pela 

capacidade de aproximação de diversas funções (ZANATA, 2005). Podem ser 

classificadas em redes simples e de retropropagação. 

 

1.5.2.2.1 Redes simples  

 

 O primeiro modelo de rede neural implementado, denominado perceptron, 

utilizava uma função de transferência de saída binária. Isto é, se um determinando 

valor de entrada, for maior que zero, o valor da saída será “+1”, caso contrário a 

saída será nula. O fato da função de transferência ter como resposta dois valores 

limitava a utilização deste tipo de rede a problemas lineares ou aqueles que podiam 

ser separados em dois grupos claramente distintos (SOUZA, 2004). 

 As redes do tipo ADALINE e MADALINE (ADALINES em paralelo) são 

semelhantes às redes perceptron, porém a função de transferência não é binária e 

sim linear. Esta rede é adequada a problemas em que as variáveis de entrada e 

saída estão linearmente relacionadas. 

 

1.5.2.2.2  Redes de Retropropagação (“Backpropagation”) 

 

 Trata-se do tipo de rede neural mais difundido, devido a sua boa capacidade 
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em representar processos não lineares (SOUZA, 2004). 

 Este modelo de rede é derivada dos modelos perceptron/adalines, possuindo 

os neurônios várias camadas de adalines interconectadas. No entanto, estes 

neurônios podem utilizar funções não lineares, geralmente sigmoidais, como funções 

de transferência. Neste modelo, o erro obtido na saída é transferido para camadas 

inferiores, pois há necessidade de ajustes dos pesos destes neurônios de alguma 

forma, visto que não estão em contato com os valores de saída. Deste modo, 

origina-se o nome retropropagação (CARDON, 1994).  

 

1.5.2.3 Redes recorrentes  

 

 Ao contrário das redes feedfoward, as redes recorrentes não possuem uma 

única direção de propagação da informação, podendo haver retroalimentação. O 

caso limite deste tipo de rede ocorre quando todos os neurônios estão conectados, 

sendo denominada rede totalmente conectada. 

 A estrutura de rede neural recorrente é composta por pelo menos um ciclo de 

realimentação entre os neurônios, e se assemelha com a estrutura de uma rede 

feedfoward, diferenciando-se no comportamento e na forma de treinamento. 

 

1.5.2.4 Funções ou algoritmos de treinamento 

 

 Existem vários tipos de algoritmos para treinamento de redes neurais. Em 

geral, possuem uma grande variedade de requisitos computacionais e de memória 

disponível, não havendo um algoritmo que possa ser considerado superior aos 

demais para todas as situações (ZANATA, 2005). Os algoritmos de treinamento são 

constituídos em sua maioria por métodos de otimização numérica. 

 O algoritmo mais largamente utilizado para aprendizagem supervisionada em 

redes neurais é o algoritmo de retropropagação desenvolvido por Paul Werbos em 

1974. A idéia deste algoritmo consiste em estabelecer valores iniciais aleatórios para 

os pesos sinápticos da rede e, iterativamente, inserir um valor de entrada na rede e 

processá-lo, camada a camada, até obter o valor de sua saída. O erro entre o valor 
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esperado para a saída e o valor obtido é então calculado e propagado no sentido 

contrário ao da rede para ajuste dos pesos (WINANDY, 2007). 

 O ajuste dos pesos pode ser realizado de duas formas: utilizando-se parte 

dos valores de entrada, ou o conjunto completo. Em ambos calcula-se o erro médio 

quadrático da saída (mse), Equação (6) que é função dos pesos da rede. 

Posteriormente, utiliza-se algum método de minimização de erros para atualização 

do vetor de pesos, Equação (7). 

 

푚푠푒 =
1
푁 (푦 − 푦 )  (6) 

 

 

푊 = 푊 − 휁∇푓 (7) 

 

 O método do gradiente descendente foi o método originalmente utilizado no 

algoritmo de retropropagação, sendo um dos métodos de otimização mais utilizados, 

pois o gradiente informa a direção e o sentido em que a função tem taxa de variação 

máxima. Garantindo assim que a rede caminhe na superfície na direção que vai 

reduzir ao máximo o erro obtido. Para superfícies simples, este método encontra a 

solução com erro mínimo. Contudo, para superfícies complexas, não existe tal 

garantia, podendo o algoritmo convergir a mínimos locais (BRAGA et al, 2000). 

 O método do gradiente conjugado consiste em buscar a direção em que os 

pesos irão se modificar, de modo que, em cada passo, busque-se uma direção 

ortogonal as direções utilizadas nos passos anteriores (direções conjugadas), sendo 

a primeira direção utilizada contrária ao vetor gradiente. Estas direções formam uma 

base ortogonal do espaço dos pesos (WINANDY, 2007). Diferentemente do método 

de gradiente descendente, que usa uma taxa de aprendizagem constante, o 

gradiente conjugado usa uma taxa variável de aprendizagem. Entretanto, esse 

processo utiliza-se do Hessiano da função de erros, que o torna o cálculo 

matematicamente dispendioso.  

 A idéia básica do método de Newton é minimizar a função objeto, no caso, a 

Equação (6), por uma aproximação quadrática, utilizando expansão em séries de 

Taylor de segunda ordem, que envolve o cálculo do vetor gradiente e matriz 
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Hessiana da função a ser otimizada, Equação (8) 

 

푊 = 푊 −퐻 ∇푓 (8) 

 

 O método quasi-newton surgiu da necessidade de corrigir dificuldades do 

método de Newton em relação ao cálculo da matriz Hessiana. O método quasi-

newton requer somente uma estimativa inicial do vetor gradiente. Porém, a 

quantidade de parâmetros a calcular pelo método é proporcional ao produto do 

quadrado do número de pesos pelo número de pontos fornecidos a rede, o que 

limita a aplicações pequenas. 

 

1.5.2.4.1  O método de Levenberg-Marquardt 

 

 O algoritmo de Levenberg-Marquardt foi desenvolvido para resolver 

iterativamente problemas de otimização de funções não-lineares através do método 

dos mínimos quadrados. A solução proposta pelo método está entre o algoritmo do 

gradiente descendente e o método de Gauss-Newton. A regra de atualização dos 

pesos é dada pela Equação (9) e a matriz Hessiana é aproximada pela Equação 

(10). 

 

푊 = 푊 − (퐽 퐽 + 휁퐼) ∇푓 (9) 

 

  H = J J (10) 

 

 Percebe-se na Equação (9) que a taxa de aprendizagem é um parâmetro 

regulador entra inclinação da superfície de erros (gradiente descendente) e a 

curvatura dessa superfície (Gauss-newton). Para valores grandes do fator de ajuste, 

predomina-se o método do gradiente descendente, para fatores pequenos o método 

de Gauss-Newton. Em outras palavras, longe do ponto de mínimo utiliza-se o 

método do gradiente descendente, e nas proximidades, Gauss-Newton (WINANDY, 

2007). 

 No entanto, a presença de uma matriz inversa, no método de Levenberg-
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Marquardt, torna o cálculo dispendioso para uma quantidade significativa de dados. 

Para valores elevados da taxa de aprendizagem, a curvatura da função erro é 

praticamente desprezada, sendo necessário propor a introdução da curvatura da 

superfície no método do gradiente descendente, Equação (11). 

 

푊 = 푊 − (퐽 퐽 + 휁푑푖푎푔(퐽 퐽)) ∇푓 (11) 

 

 Desta forma, o algoritmo de Levenberg-Marquadt torna-se mais eficiente do 

que o original “backpropagation”, tanto para regiões próximas ao erro quanto para 

regiões distantes.  

 

1.6 Inferência 

 

 Está relacionada à capacidade de medir o valor de certa variável através da 

medida de outras variáveis que, de alguma forma, estão relacionadas 

fenomenologicamente, e que podem ser avaliadas com maior facilidade. 

 Em algumas situações, a obtenção de medidas de algumas variáveis como a 

composição de certo produto em uma coluna de destilação ou de certo monômero 

em uma reação de polimerização poder ser dispendioso tecnicamente, 

financeiramente ou demorado, inviabilizando ações de controles mais robustas.   

 Em geral, utilizam-se os inferenciadores, também conhecidos como 

softsensors, analisadores virtuais ou sensores virtuais, para resolução destes 

problemas. Que são ferramentas capazes de determinar, através de correlações, os 

valores das variáveis de interesse em tempo hábil, a partir de variáveis medidas. 

 Diversos modelos de inferenciadores são citados na literatura, dentre eles 

destaca-se as redes neurais. Por serem métodos empíricos de grande 

aplicabilidade, precisando inicialmente de um banco de dados adequado para 

adquirir boa representatividade do processo.  

 MOURA (2005) utilizou redes neurais para inferenciar a composição na 

destilação de frações leves utilizando a teoria dos wavelets. As redes com wavelets 

ou wavenets possuem a capacidade de identificação com uma menor quantidade de 

parâmetros, quando comparadas as redes feedfoward. Entretanto, este tipo de rede 
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pode acarretar erros, quando uma grande quantidade de variáveis distintas é 

utilizada nos treinamentos. 

 ZANATA (2005) inferenciou através de redes recorrentes e feedfoward, o 

segundo componente mais leve, dentre cinco componentes hipotéticos, obtendo 

resultados satisfatórios com ambas as redes. CHEN (2005) e PIANG (2005) 

inferenciaram a composição de ácidos carboxílicos, representando-os como C12, 

fazendo uso dos modelos de redes neurais treinadas com algoritmos genéticos e 

mínimos quadrados parciais, apresentando bons resultados na inferência. 

 

1.6.1 Controle Inferencial 

 

 Normalmente, o controle de uma coluna de destilação é feito escolhendo a 

temperatura de um prato como variável controlada, e admitindo o fluxo de uma 

determinada corrente como variável manipulada. No entanto, o objetivo principal 

numa coluna de destilação não está relacionado com a manutenção da temperatura 

em certos intervalos, e sim de manter as especificações dos produtos num valor 

desejado. 

 A temperatura é utilizada por ser de fácil medição, e de estar freqüentemente 

relacionada com a composição, entretanto esta relação não é exata acarretando 

erros nos valores finais. 

 A fim de contornar esta situação, são utilizados estimadores nas 

configurações de controle, para contabilizar diretamente o valor da variável desejada 

e não de uma variável associada a esta, no caso, a temperatura. 

 PEDROSA (1998) utilizou redes neurais para inferenciar a composição, e usar 

as variáveis estimadas para operar uma coluna de destilação em batelada no seu 

ponto ótimo. Assim, estratégias de controle avançado puderam ser implementadas, 

como o controle adaptativo, e a comparação da performance deste em relação aos 

controladores clássicos. 

 KANO (2000) estudou diferentes configurações de controle clássico, preditivo 

e cascata inferencial numa coluna contendo metanol, etanol, propanol e n-butano, 

comparando-as com a configuração de controle por temperatura. Deste modo, 

conclui-se que os modelos clássicos e preditivos inferenciais obtinham resultados 
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inferiores aos controles por temperatura, devido à grande variação de temperatura 

nos pratos causada pelo controle inferencial. O problema era resolvido quando os 

modelos inferenciais eram obtidos com dados que apresentavam grandes 

amplitudes de variação para temperatura dos pratos. Enquanto que o controle em 

cascata, devido à natureza de sua configuração, apresentava resultados superiores 

ao controle em cascata por temperatura. 

 CHEN (2005) avaliou o controle inferencial comparando-o com a configuração 

de controle por temperatura numa planta de separação de ácidos carboxílicos. 

Assim, pode-se observar que o controle inferencial resultava num controle muito 

mais robusto, e que mantinha os valores de composição nos níveis desejados. 
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2 METODOLOGIA 

 

 Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no presente trabalho, que foi 

dividia nas seguintes etapas: modelagem matemática da coluna fracionadora 

utilizando o Hysys; o estudo de sensibilidade paramétrica para detectar quais 

variáveis serão necessárias nos modelos; o treinamento das redes neurais; e a 

comparação do controle inferencial com o controle por temperaturas. A Figura 6 

mostra o algoritmo da metodologia usada neste trabalho. 

 

 

Figura 6: Algoritmo da metodologia utilizada no trabalho. 
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2.1 O simulador 

 

 O HYSYS® é um programa computacional para simulação de processos 

químicos, fornecido pelo Departamento de Engenharia da Aspen Tecnology, Inc. É 

um software eficaz que permite a aplicação dos princípios da Engenharia Química 

através de modelagem rigorosa, como os fenômenos de transporte, termodinâmica, 

controle de processos químicos e o comportamento das reações químicas nas mais 

variadas operações unitárias. 

 Trata-se de um simulador de estrutura modular, ou seja, consideram a 

instalação como um conjunto dos seus componentes conectados um ao outro e ao 

ambiente por fluxos de massa e energia. Em geral, a estrutura modular destes 

simuladores permite desenvolver cálculos energéticos e termo-econômicos, seja de 

instalações convencionais (turbina a gás, ciclos motores a vapor, ciclos 

combinados), ou até mesmo de sistemas avançados. 

 

2.2 Estudo de caso 

 

 No desenvolvimento do modelo matemático da coluna fracionadora, partiu-se 

de um modelo estado estacionário de uma unidade de coqueamento retardado 

desenvolvido por KAES (2000), sendo apenas abordado na modelagem o 

equipamento de interesse, Figura 7 e Figura 8. 

 A formulação do modelo da coluna fracionadora adotou as seguintes 

considerações: 

 

 A coluna era constituída por 14 pratos ideais; 

 A zona de lavagem foi tratada como operação em etapa única, adiabática 

e desacoplada da coluna. O vapor produzido nesta seção era utilizado na 

alimentação da coluna, enquanto que a corrente líquida servia como 

alimentação para os fornos, sendo a mesma devidamente misturada ao 

resíduo de vácuo ou atmosférico; 

 O condensador foi modelado como um separador trifásico, para evitar o 
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retorno da água com o refluxo; 

 A coluna possuía duas retiradas laterais correspondentes ao gasóleo leve 

(GOL) no prato 7 e gasóleo pesado (GOP) prato 14; 

 A coluna tinha dois refluxos circulantes externos, um para o gasóleo 

pesado, e outro para o gasóleo leve, que eram utilizados para remoção 

de calor do sistema; 

 Parte do gasóleo pesado retirado retornava à sessão de lavagem para o 

“quenching” com os vapores dos tambores de coqueamento. 

 

 Como a coluna fracionadora possui diversos pontos de descontinuidade e 

poucos pratos, utilizaram-se os modelos rigorosos, e optou-se pela caracterização 

discreta, por pseudocomponentes, em detrimento a caracterização contínua, devido 

às configurações das diversas correntes de entra e saída da coluna. 

 

 

Figura 7: Fluxograma global da coluna. 
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Figura 8: Fluxograma interno da coluna. 
 

 

 
 A Tabela 1 apresenta as principais condições padrão das correntes utilizadas 

na simulação em estado estacionário. 

 

Tabela 1: Valores utilizados na simulação. 

Corrente Temperatura (ºC) Vazão ( m3h-1) 

VC 407 10160 

Refluxo Circulante 

GOL (푬풏풕풓풂풅풂
푺풂í풅풂

) 

252 
46.37 

204 

GOL 250 30.22 

Refluxo Circulante 

GOP (푬풏풕풓풂풅풂
푺풂í풅풂

) 

356 
71.22 

241 

GOP 356 14.69 

Refluxo de Topo 130 21.05 

Vazão de alimentação 416 98.7 
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 A coluna fracionadora era alimentada por duas correntes, na qual a primeira 

era constituída por um blend de gasóleo leve, pesado, gasolina estabilizada e outros 

componentes puros para reproduzir as características do vapor de coque. Enquanto 

que a segunda corrente era formada pelo resíduo de vácuo. As principais 

características da corrente de alimentação da coluna estão representadas na Tabela 

2, na forma de ASTM-D86. 

 

Tabela 2: Blend da corrente de alimentação. 

% Vol 

Destilado 

Gasóleo leve 

(ºC) 

Gasóleo pesado 

(ºC) 

Resid. de vácuo 

(ºC) 

Gas. Estabilizada 

(ºC) 

5 76 94 212 5 

10 104 145 264 21 

30 111 164 284 26 

50 122 198 306 40 

70 133 215 324 61 

90 146 236 353 73 

95 165 271 379 85 

100 173 279 435 91 

 

 

 Para representação da corrente de alimentação da coluna em 

pseudocomponentes foi utilizada a função auto-cut do simulador, assim foi gerado 

dois conjuntos distintos um para o blend da corrente de vapor de coque, e outro para 

o resíduo de vácuo representado na Figura 9 e Figura 10 respectivamente. Todas as 

propriedades relevantes desses conjuntos estão representadas na Tabela 11 do 

Apêndice . 
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Figura 9: Pseudocomponentes constituintes do vapor de coque. 
 

 

Figura 10: Pseudocomponentes constituintes do resíduo de vácuo. 
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2.3 Seleção das variáveis 

 

 As variáveis a serem utilizadas no inferenciador foram divididas em dois 

grupos: variáveis de entrada e de saída do modelo.  

 

2.3.1 Variáveis de entrada 

 

 As variáveis de entrada por sua vez foram subdivididas em variáveis 

diretamente manipuláveis, como vazão e calor removido ou adicionado ao sistema, e 

variáveis não diretamente manipuláveis que são conseqüências da perturbação de 

outras variáveis, como a temperatura ou vazão em um determinado prato. 

 No desenvolvimento do modelo da fracionadora foram adotadas como 

variáveis de entrada manipuláveis as seguintes: 

 

 Temperatura do vapor do tambor de coque, Tvc; 

 Fluxo molar do vapor do tambor de coque, Fvc; 

 Refluxo de topo, Ft; 

 Temperatura de retorno do refluxo circulante de GOP, Trgop; 

 Temperatura de retorno do refluxo circulante de GOL, Trgol; 

 Temperatura de retorno do GOP de ‘quench’, Tquench;  

 

 CAVALCANTE (1996), CHEN (2005) e ZANATA (2005) utilizaram a 

temperatura de alguns pratos como variáveis de entrada não diretamente 

manipuláveis no desenvolvimento do modelo, haja vista a forte interação entre 

temperatura e composição. 

 Para ambos os grupos de variáveis, foi realizada uma análise de sensibilidade 

com o intuito de verificar quais eram as mais sensíveis ao modelo proposto, tendo 

em vista que a utilização de variáveis em excesso aumenta o tempo de treinamento 

da rede neural. 
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2.3.2 Variáveis de saída 

 

 As variáveis de saída são aquelas em que se deseja inferenciar. Neste caso, 

foram escolhidas como variáveis duas faixas de temperaturas. O fluxo mássico ou 

molar dos pseudocomponentes compreendidos em cada faixa foi somado, assim, 

um novo pseudocomponente foi originado visando facilitar a análise e inferência do 

sistema estudado. Este procedimento foi realizado no início da simulação, para que 

os resultados fossem satisfatórios no intervalo de temperatura adotado. 

 As faixas de temperatura, cujos valores do fluxo dos pseudocomponentes 

foram inferenciadas, são: 

 

 204 ºC a 316 ºC foi denominada LCGO (Gasóleo leve de coque), que 

corresponde ao gasóleo leve produzido na coluna; 

 317 ºC a 427 ºC foi denominada HCGO (Gasóleo pesado de coque), 

correspondente ao gasóleo pesado produzido na coluna. 

 

 Essas duas faixas formam inferenciadas nas correntes de saída GOP e GOL 

para avaliar a qualidade do processo de separação. Sendo interessante para o 

processo que a corrente GOP obtivesse o máximo possível de HCGO, enquanto que 

na corrente GOL era desejável o máximo possível de LCGO. 

 

2.3.3 Análise de sensibilidade 

 

 A relevância de certa variável do processo é determinada pela análise de 

sensibilidade, que medirá o “teor de influência” desta variável em outra variável de 

interesse. 

 A análise de sensibilidade foi realizada por dois métodos, o primeiro consistiu 

na resposta dinâmica das composições de interesse através de perturbações nas 

variáveis de entrada, enquanto que o segundo identificou os pratos de maior 

sensibilidade para auxiliar a inferência. 

 Na identificação dos pratos mais sensíveis podem-se citar os seguintes 

métodos mais utilizados:  
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 Métodos dos pratos sucessivos; 

 Método da simetria de sensibilidade; 

 Método da máxima sensibilidade; 

 Método da decomposição em valores singulares (SVD). 

 

 O método SVD, do inglês, Singular Values Decomposition, é o mais 

freqüentemente utilizado, por ser de simples implementação e de fácil interpretação, 

contudo só deve ser utilizado com dados que esteja na mesma escala de grandeza, 

sendo às vezes necessária a normalização desses dados CHEN (2005). 

 O método SVD consiste na decomposição de uma matriz de sensibilidade 

Equação (12), que é composta da derivada de uma propriedade de interesse em 

relação a uma variável manipulável. Outras três matrizes, aqui chamadas de U, S e 

V, estão relacionadas à matriz de sensibilidade através da Equação (13), CHEN 

(2005). 

 

퐾 , =

휕푇
휕푀

⋯
휕푇
휕푀

⋯
휕푇
휕푀

⋮ ⋮ ⋮
휕푇
휕푀

⋯
휕푇
휕푀

⋯
휕푇
휕푀

      (12) 
 

 

 

퐾 ,풏풙풎 = 푈 ∗ 푆 ∗ 푉    (13) 

 

Assim sendo, tem-se: 

 

 A matriz U é uma matriz ortonormal com dimensão nxn, e que está 

relacionada com as variáveis 푇 ; 

 A matriz V é uma matriz ortonormal com dimensão mxm, e está 

associada aos valores das variáveis manipuladas; 

 A matriz S é uma matriz diagonal de dimensão nxm. 
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 Segundo CAVALCANTE (1996), escolhe-se o prato com maior sensibilidade 

fazendo o produto ui*Si,i, sendo ui i-ésima coluna da matriz U, e pegando o maior 

valor absoluto deste vetor. Deste modo, a temperatura do estágio selecionado, com 

base no vetor u1S11, corresponde à temperatura que melhor representa as variações 

no perfil de temperatura da coluna através da perturbação das variáveis de entrada 

do sistema. Este mesmo raciocínio pode ser estendido ao vetor u2S22, sendo este a 

segunda melhor escolha e assim, segue-se até o ultimo vetor. 

 

2.3.4 Obtenção dos dados 

 Os dados foram obtidos através da comunicação Matlab®-Hysys®, fazendo-

se uso de uma biblioteca livre, distribuída gratuitamente, Hysyslib. O processo está 

descrito no fluxograma mostrado na  

Figura 11. 

 A biblioteca Hysyslib possui acesso não sincronizado ao Hysys, ou seja, um 

pedido de acesso é executado imediatamente após a efetivação do outro, de tal 

forma que se torna impossível, somente através da biblioteca, captar dados em 

intervalos de tempo determinados. 

 Para resolução deste problema, sincronizou-se o Matlab ao Hysys reduzindo-

se a velocidade de simulação do Hysys. Enquanto que no Matlab construiu-se uma 

sub-rotina para controlar o tempo de latência entre um acesso e outro ao Hysys, de 

tal forma que permitisse ao usuário determinar em que intervalos de tempo seriam 

desejáveis captar os dados.  

 Os dados foram captados em intervalos de tempo não linearmente 

espaçados, para que a dinâmica fosse melhor compreendida com a menor 

quantidade de dados possíveis.  
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Figura 11: Fluxograma de transferência de dados Hysys-Matlab. 

 

2.3.5 Treinamento da rede 

 

 O treinamento da rede neural utilizou dois bancos de dados com as mesmas 

variações percentuais, sendo executados de maneiras distintas. 

 

 No primeiro tratamento da rede aplicou variações em degrau nas 

variáveis manipuláveis, e aguardou-se que o sistema atingisse um novo 

estado estacionário. Em seguida, retornou-se a um estado estacionário 

de referência, para que uma nova perturbação pudesse ser aplicada ao 

sistema. Assim, espera-se que com esse treinamento a rede neural capte 

uma dinâmica mais “limpa”, isto é, sem interferência de outras variáveis e 

que, adicionalmente, não haja erros de ordem fenomenológica no 

simulador. 

 O segundo tratamento consistiu em aplicar variações em degrau nas 

variáveis manipuláveis, evitando que as mesmas retornassem ao estado 

estacionário de referência. Este método torna o sistema mais realista, no 

entanto, pode vir a acarretar erros no simulador, fato que obriga a 

realização de um melhor supervisionamento dos possíveis erros e a 

eliminação destes erros nos conjuntos de dados obtidos. 
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 Outro importante aspecto para o treinamento da rede neural consiste na 

normalização dos dados, deste modo, diferentes variáveis são colocadas numa 

mesma escala e evitando paradas prematuras em mínimos locais, que pudesse 

ocasionar processos de treinamento com erros maiores. Os dados foram 

normalizados utilizando a Equação (14). 

 

 Diversas topologias de rede foram avaliadas através da combinação de 

diferentes números de neurônios, quantidades de camadas internas e funções de 

ativação, com o auxílio do Software, AV Analisador Virtual, que utilizava como 

parâmetro de avaliação o erro das etapas de validação e treinamento. Todos os 

parâmetros utilizados na otimização das diversas topologias estão descritos na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3: Características utilizadas nas diversas topologias. 

Corrente 
Camadas 

internas 

Neurônio 

por 

camada 

Banco 

de 

dados 

Funções de Ativação 

 

GOL 1 2 a 35 1 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

GOL 2 5 a 15: 1 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

GOP 1 2 a 35 1 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

GOP 2 5 a 15 1 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

GOL 1 2 a 35 2 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

GOL 2 2 a 12: 2 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

GOP 1 2 a 35 2 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

GOP 2 2 a 12 2 Logsig,Tansig,Hardlim,Purelin 

 

 Estas funções de ativação foram descritas na seção 1.5.2.1 e na Tabela 3 

apresentam-se com a nomeclatura do Matlab®.  

 Na Figura 12, observa-se a interface em que os dados podem ser lidos e 

filtrados, caso seja necessário. Enquanto que na Figura 13, verifica-se a interface de 

definição de todos os parâmetros possíveis de topologia das redes neurais. 

휗 =
휗 − 휗  
휗 휗  

(휆 − 휆 ) + 휆  (14) 
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Figura 12: Interface de leitura e tratamento dos dados. 
 

 

Figura 13: Interface de definição das características das redes neurais. 
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 Além do critério de avaliação da rede usado pelo software AV, foi considerado 

outro critério que além de computar o erro, contabilizava o tempo de treinamento 

através da quantidade de neurônio utilizado na rede neural. Nesse novo critério o 

erro era multiplicado pelo número de neurônio das camadas internas, assim, a 

melhor rede era definida quando este parâmetro apresentava menor valor. 

 No presente trabalho utilizaram-se as redes feedfoward com algoritmos 

baseados na regra de retropropagação e em Levenberg-Marquardt. 

 

2.4 Estratégias de controle 

 

 Três estratégias de controle foram implementadas a fim de avaliar as redes 

neurais quanto a sua utilização para controle de processos. Uma estratégia de 

controle foi baseada no controle inferencial, enquanto que duas estratégias foram 

por temperatura. 

 Na estratégia de controle por inferenciação, a variável de controle era 

escolhida através do ganho estático do processo, ou seja, a variável que possuísse 

maior ganho seria a escolhida. 

 As duas estratégias de controle por temperatura eram baseadas na escolha 

de “pratos de controle”, sendo um escolhido pelo método SVD, ou seja, o prato que 

tinha maior sensibilidade. Já o segundo prato de controle seria o prato 

correspondente a uma das duas retiradas laterais, escolhendo-se aquele referente à 

variável controlada definida no controle inferencial. 

 Após a definição de todas as configurações de controle, foi necessário 

verificar a robustez individual frente a perturbações nas variáveis que compõem as 

correntes de alimentação do processo, bem como as variações no setpoint de cada 

configuração.  

 Como são utilizados controles cujo setpoints são fundamentalmente 

diferentes, no caso, composição e temperatura. Os setpoints de temperatura foram 

correlacionados através de diversas simulações no hysys a fim de que produzissem 

valores de composições iguais aos valores determinados nas configurações de 

controle inferencial.   
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3 RESULTADOS 

 

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos do estudo de sensibilidade 

paramétrica no modelo da coluna fracionadora desenvolvido, do treinamento e 

inferência das redes neurais utilizadas e da comparação do controle inferencial pelo 

controle por temperaturas. 

 

3.1 Seleção das variáveis 

3.1.1 Variáveis diretamente manipuláveis 

 

 Na avaliação dos efeitos das variáveis diretamente manipuláveis sobre as 

variáveis que se deseja inferenciar, adotou-se o critério do ganho estático aplicando 

uma perturbação em degrau correspondente +1% do valor do estado estacionário de 

referência, estado este descrito anteriormente na Tabela 1. Os dados obtidos foram 

normalizados para melhor compreensão e interpretação de seus resultados, sendo 

expostos nas Figura 14 à Figura 25. 

 Foram adotadas como significativas as repostas que possuíam magnitude 

maior ou da mesma ordem de grandeza do degrau aplicado. Embora alguns autores, 

como CHEN (2005) e PIANG (2005) considerem variações bem menores como 

significativas, no presente trabalho, devido à natureza da unidade de coqueamento 

retardado e das freqüentes variações quanto à carga de alimentação da coluna 

fracionadora, tais valores foram considerados como satisfatórios. 

 Embora a representação gráfica dos resultados do modelo quanto ao fluxo 

sejam por funções contínuas, os perfis são mostrados em sua forma discreta, sendo 

apenas representados nas figuras os pontos captados através da comunicação 

Hysys-Matlab. 
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 Analisando a Figura 14: Influência da Ftop na corrente GOL e nos 

pseudocomponentes - a) LCGO e b) HCGO. verifica-se que na corrente GOL, o 

componente HCGO, Figura 14-b, sofreu forte influência da vazão de refluxo de topo, 

visto que a resposta teve uma magnitude de aproximadamente oito vezes a 

magnitude do distúrbio aplicado. Enquanto que o componente LCGO, Figura 14-a, 

não apresentou a mesma sensibilidade, pois a resposta foi da ordem de 10-2 do 

distúrbio aplicado.  

 
 

 

Figura 14: Influência da Ftop na corrente GOL e nos pseudocomponentes - a) LCGO e 
b) HCGO. 

 

Figura 14-a 

Figura 14-b 
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 A Figura 15 evidencia que a corrente GOP não é influenciada de forma 

significativa pelo refluxo de topo, visto que para o componente LCGO a resposta foi 

50% do distúrbio aplicado, enquanto que para o componente HCGO a resposta foi 

nula. Sendo esse fato já esperado devido à diferença composicional entre cada 

corrente, e por estas estarem em diferentes seções da coluna, minimizando tal 

influência. 

 

 

 

Figura 15: Influência da Ftop na corrente GOP e nos pseudocomponentes - a) LCGO e 
b) HCGO. 

Figura 15-a 

Figura 15-b 
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 A análise de sensibilidade para a temperatura do refluxo circulante da 

corrente GOL verificou que apenas o pseudocomponente HCGO, Figura 16-b, tinha 

sensibilidade apreciável com repostas acima da magnitude do degrau aplicado. 

 
 

 

Figura 16: Influência da TrGOL na corrente GOL e nos pseudocomponentes - a) LCGO 
e b) HCGO. 

 

 

Figura 16-a 

Figura 16-b 
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 Por sua vez a análise de sensibilidade paramétrica da corrente GOP, Figura 

17, observou que não existe resposta que possa contribuir de forma significativa ao 

modelo frente às perturbações aplicadas. Visto que quando o degrau é aplicado no 

refluxo circulante de GOL, a resposta é abaixo da magnitude do estímulo degrau. 

 
 

 

Figura 17: Influência da TrGOL na corrente GOP e nos pseudocomponentes - a) LCGO 
e b) HCGO. 

 

 

Figura 17-a 

Figura 17-b 
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 Já na análise do degrau aplicado a temperatura do refluxo circulante de GOP, 

Figura 18, observou-se uma influência significativa dos pseudocomponentes 

analisados na corrente GOL. As respostas apresentaram a mesma magnitude do 

degrau aplicado para o pseudocomponente LCGO, e aproximadamente sete vezes a 

magnitude do degrau aplicado para o pseudocomponente HCGO. No entanto, isso 

não acontece com os pseudocomponentes da corrente GOP, Figura 19, visto que a 

magnitude das respostas eram inferiores aquelas comparadas ao estímulo aplicado. 

 

 

 

Figura 18: Influência da TrGOP na corrente GOL e nos pseudocomponentes - a) LCGO 
e b) HCGO. 

 

Figura 18-a 

Figura 18-b 
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Figura 19: Influência da TrGOP na corrente GOP e nos pseudocomponentes - a) LCGO 
e b) HCGO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19-a 

Figura 19-b 
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 A análise da temperatura do “Quenching” na corrente de GOP verificou que a 

mesma não apresentava influência significativa em nenhum dos 

pseudocomponentes analisados, tanto na corrente GOL, Figura 20, quanto na 

corrente GOP, Figura 21. Portanto, não foi possível incluir essa variável em nenhuma 

das redes treinadas. 

 
 

 

Figura 20: Influência de Tquench na corrente GOL e nos pseudocomponentes - a) 
LCGO e b) HCGO. 

Figura 20-a 

Figura 20-b 
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Figura 21: Influência de Tquench na corrente GOP e nos pseudocomponentes - a) 
LCGO e b) HCGO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21-a 

Figura 21-b 
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 Finalmente, analisou-se a influência das variáveis de alimentação da coluna 

nos pseudocomponentes a serem inferenciados, Figura 22 à Figura 25.  

 Quando a vazão de alimentação do vapor dos tambores de coque foi usada, 

notou-se que a resposta para corrente GOL mostrava-se significativa, Figura 22, 

quando comparadas a ordem do degrau aplicado. 

  
 

 

Figura 22: Influência da Fvc na corrente GOL e nos pseudocomponentes – a) LCGO e 
b) HCGO. 

 

 

Figura 22-a 

Figura 22-b 
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 De acordo com os critérios adotados no trabalho, verificou-se que a influência 

da vazão de alimentação para corrente GOP foi limitada ao pseudocomponente 

HCGO, como mostra a Figura 23-b. Visto que o valor obtido para o componente 

leve, Figura 23-a, mostrou-se inferior aos limites estabelecidos. 

 

 
 

 

Figura 23: Influência da Fvc na corrente GOP e nos pseudocomponentes - a) LCGO e b) 
HCGO. 

 

 

 

Figura 23-a 

Figura 23-b 
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 Para variações na temperatura do vapor de coque na alimentação da 

fracionadora, foi notado que ambas variáveis LCGO e HCGO na corrente GOL 

sofrem influência significativa. No entanto, o pseudocomponente HCGO mostrava-se 

mais sensível a estas perturbações. 

 
 

 

Figura 24: Influência da Tvc na corrente GOL e nos pseudocomponentes - a) LCGO e 
b) HCGO. 

 

 

 

Figura 24-a 

Figura 24-b 
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 O comportamento da corrente GOP, Figura 25, frente às perturbações na 

temperatura do vapor dos tambores de coque, não apresentou o mesmo nível de 

intensidade quando comparado a corrente GOL. Contudo ambos foram 

considerados significativos. 

 
 

 

 

 

Figura 25: Influência da Tvc na corrente GOP e nos pseudocomponentes -a) LCGO e 
b) HCGO. 

 

 

Figura 25-a 

Figura 25-b 
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3.1.2 Variáveis não diretamente manipuláveis 

 

 A análise de sensibilidade para escolha dos estágios com maior sensibilidade 

às perturbações do tipo degrau introduzidas no processo foi realizada através da 

decomposição em valores singulares. 

 A matriz de ganho ou de derivadas foi calculada através da definição 

matemática de diferenciação, utilizando uma variação de 0,01% para todas as 

variáveis diretamente manipuláveis. 

 Na Figura 26 estão presentes os resultados do vetor U, em ordem 

decrescente dos três vetores que representam a maior sensibilidade, de onde são 

obtidas informações sobre os estágios mais sensíveis às perturbações. E, portanto, 

serão possíveis variáveis utilizadas como entradas nas redes neurais. Os outros 

vetores que completam o vetor U estão dispostos no Apêndice, e por sua vez 

também podem ser utilizados como variáveis de entrada para treinamento das redes 

neurais. 

 A Figura 27 apresenta os resultados da outra matriz oriunda da decomposição 

em valores singulares, a matriz V, associada a variáveis manipuláveis. A matriz V 

utilizada em conjunto com a matriz U, pode nos fornecer, por exemplo, que variável 

manipulada é a maior responsável pela sensibilidade de certo estágio, bastando 

para isso associar o maior módulo vetor coluna ui, com o maior módulo do vetor 

coluna vi. Na Tabela 4 estão compilados os dados dos estágios mais sensíveis e as 

variáveis que tinham maior influência em cada estágio.  

 De posse dessas informações, pode-se escolher, por exemplo, o par variável 

controlada/manipulada, ou verificar quais as variáveis afetavam significativamente a 

variável que se desejava inferenciar. Assim, escolhiam-se os pratos com maior 

correlação para que não houvesse entradas em demasia, tornando a etapa de 

treinamento da rede, mais lenta e com informações desnecessárias. 
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Figura 26: Três vetores u de maior sensibilidade. 
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Figura 27: Vetores v das variáveis manipuláveis correspondentes aos 3 estágios mais 
sensíveis. 
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Tabela 4: Estágios de maior sensibilidade e respectivas variáveis. 

Estágio Variável de maior influência. 

8 Tvc 

9 TrGOP 

1 FTOP 

12 FVC 

6 FVC 

3 TrGOL 

 

 Na Tabela 5 são apresentadas as variáveis que foram utilizadas como 

entradas para os modelos de inferência na coluna. Algumas destas variáveis foram 

escolhidas pelos dois métodos de análise de sensibilidade, e as demais, como todas 

as pressões e vazões de retirada lateral, foram selecionadas por estarem 

diretamente relacionadas com as variáveis inferenciadas. 

 

Tabela 5: Variáveis utilizadas na inferência. 

Corrente Variáveis 

GOL Tvc,Pvc,Fvc, TGOP,FGOP, FTOP,TrGOP, TrGOL T1, T3 , T8 ,T10,T11,T12 

GOP Tvc,Pvc,Fvc,TGOP,FGOP TrGOP  T12 T13 

 

3.2 Obtenção dos dados 

 Os dados a serem utilizados na inferência foram obtidos através de uma 

quantidade mínima de pontos, porém, mostraram-se significativos. Assim sendo, 

adotou-se uma curva de amostragem não linear, Figura 28, concentrando a maioria 

das amostras nos minutos iniciais para melhor captação da dinâmica do processo 

após o degrau. Os pontos restantes foram obtidos em intervalos cada vez maiores, 

visando à obtenção do novo estado estacionário sem que houvesse uma excessiva 

coleta de pontos nesta área. 



69 
 

 
 

 

Figura 28: Curva do tempo de amostragem. 
 

 A Figura 29 e Figura 30 demonstram como os dados foram obtidos para 

posterior treinamento das redes usadas, sendo, portanto, referentes aos perfis 

aplicados a temperatura de alimentação. O treinamento 1 está relacionado ao 

treinamento da rede com retorno ao estado estacionário, sendo obtido o banco de 

dados do tipo 1. Enquanto que o treinamento 2 não retorna a este estado, e obteve-

se o banco de dados do tipo 2. No apêndice são apresentados os outros perfis 

aplicados às outras variáveis que foram estimuladas. 
 

Figura 29: Exemplo de variação aplicada ao processo no treinamento 1.  
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Figura 30: Exemplo de variação aplicada ao processo no treinamento 2. 
 

 Analisando a Figura 29 e Figura 30, observa-se que as amplitudes aplicadas 

para a temperatura de alimentação na coluna foram idênticas nos dois bancos de 

dados, evitando assim, por exemplo, que Ftop, tenha valores diferentes nestes 

bancos de dados. 

 

3.3 Treinamento da rede 

 

 O treinamento da rede neural foi realizado pelo software de otimização de 

redes, AV Analisador Virtual, através de combinações de função de treinamento com 

funções de ativação e o número de neurônios para uma e duas camadas, sendo, 

portanto testadas 7744 redes. 

 Os resultados do treinamento para as redes com menores erros na etapa de 

validação para as correntes de GOL e GOP, são apresentados na Figura 31e Figura 

32 em função do número de neurônios. 
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 Na Tabela 6 são apresentadas as características da melhor rede neural, de 

todas as correntes e banco de dados (tipo 1 e tipo 2) para uma camada interna. 

 

 

 

Figura 31: Avaliação do erro médio pela quantidade de neurônios para 
corrente GOL. 

Figura 32: Avaliação do erro médio pela quantidade de neurônios para 
corrente GOP. 
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Tabela 6: Características das melhores redes com uma camada interna. 

Correntes 
Banco de 

dados 

Número de 

Neurônios 

Funções de 

ativação 
Erro 

GOL Tipo 1 33 Tansig,Tansig 1,24e-4 

GOL Tipo 2 11 Hardlim,Purelin 2e-4 

GOP Tipo 1 33 Tansig, Purelin 5,6e-5 

GOP Tipo 2 22 Purelin,Tansig 1e-5 

 

 

 A visualização da superfície de erro obtida para as buscas com rede com 

dupla camada interna não permite uma boa análise dos resultados. Logo, os 

resultados das melhores redes são mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Características das melhores com duas camadas internas. 

Correntes 
Banco de 

dados 

Número de 

Neurônios 

(1ª, 2ª) 

Funções de 

ativação 
Erro 

GOL Tipo 1 11,7 Logsig,Logsig,Logsig 3e-5 

GOL Tipo 2 15,15 Logsig,Tansig,Logsig 1,5e-5 

GOP Tipo 1 12,11 Tansig,Logsig,Purelin 3,4e-5 

GOP Tipo 2 5,13 Tansig, Tansig, Tansig 2,3e-5 

 

 

 Os resultados das melhores redes, para as correntes GOL e GOP, que 

adotam como parâmetros de avaliação o número de neurônios e o erro médio, são 

apresentados na Figura 33 e Figura 34. 
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 As características das melhores redes neurais, com uma e duas camadas 

internas são descritas na Tabela 8 e Tabela 9 respectivamente, fazendo uso do 

critério que contabiliza o número de neurônios. 

 

 

 

Figura 33: Avaliação do produto entre erro médio e Nº de neurônio 
pela quantidade de neurônio para corrente GOL. 

Figura 34: Avaliação do produto entre erro médio e Nº de neurônio pela 
quantidade de neurônio para corrente GOP. 
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Tabela 8: Características das melhores redes para o critério erro*neurônio, com uma 
camada interna. 

Correntes 
Banco de 

dados 

Número de 

Neurônios 

Funções de 

ativação 
Erro 

GOL Tipo 1 2 Logsig,Purelin 1,2e-4 

GOL Tipo 2 2 Logsig,Tansig 8,3e-4 

GOP Tipo 1 3 Tansig, Purelin 3,9e-4 

GOP Tipo 2 4 Logsig,Purelin 4,7e-4 

 

 

Tabela 9: Características das melhores redes para o critério erro*neurônio, com duas 
camadas internas. 

Correntes 
Banco de 

dados 

Número de 

Neurônios 

(1ª, 2ª) 

Funções de 

ativação 
Erro 

GOL Tipo 1 7,2 Logsig,Logsig,Logsig 3,4e-4 

GOL Tipo 2 8,12 Tansig,Logsig,purelin 1,6e-5 

GOP Tipo 1 3,2 Logsig,Tansig,Purelin 4,6e-4 

GOP Tipo 2 5,5 Tansig, Logsig,Purelin, 2,8e-5 

 

 Analisando os dados apresentados nas Tabelas 8 e 9, nota-se que para as 

redes com uma camada interna, o número de neurônios tende a valores mínimos no 

intervalo de busca definido. No entanto, o mesmo não ocorre com a rede de duas 

camadas. 

 

3.4 Inferência “off-line” 

 

 A fim de avaliar o comportamento entre as redes escolhidas para os dois tipos 

dados utilizados nos treinamentos e os dois critérios de avaliação, utilizou-se um 

novo banco de dados, simulando uma inferência “off-line”. Neste banco de dados, as 

amplitudes máximas aplicada para cada variável foi ±8% em relação a estado de 

referência. Na Tabela 10 encontram-se os valores do erro médio quadrático para 

todas as redes e variáveis inferenciadas. 
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Tabela 10: Desempenho das melhores redes. 

Corrente 
Banco de 

dados 
Nº camadas 

LCGO 

(Erro) 

HCGO 

(Erro) 

LCGO 

(Erro* 

neurônio) 

HCGO 

(Erro* 

neurônio) 

GOL 2 1 1e-3 2.13e-4 7.06e-5 4,6e-5 

GOL 2 2 5.44e-5 4.72e-5 2.22e-4 1,7e-4 

GOL 1 1 1.83e-2 1.85e-2 1.92e-2 2e-1 

GOL 1 2 1.6e-1 1.4e-2 9.32e-2 1e-1 

GOP 2 1 2.4e-5 6.11e-5 1.12e-5 3,2e-5 

GOP 2 2 5.22e-6 1.84e-5 2.68e-5 3,8e-5 

GOP 1 1 2e-2 3.47e-2 9.3e-3 9,4e-3 

GOP 1 2 6.1e-3 1.1e-3 8.5e-5 9,7e-3 

 

 Através dos dados mostrados na Tabela 10, fica evidenciado que em todas as 

topologias, as redes que utilizaram o treinamento 2 obtiveram resultados superiores 

ao treinamento 1. Além disso, as redes treinadas com duas camadas internas 

possuíram maior capacidade de predição, quando comparadas com uma camada 

interna para o mesmo banco de dados. 

 Os resultados das redes com melhor desempenho na inferência “off-line” são 

apresentados da Figura 35 à Figura 38. 
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Figura 35: Perfil de inferência e simulação para corrente GOP e pseudocomponente 
LCGO. 

 

 

Figura 36: Perfil de inferência e simulação para corrente GOP e pseudocomponente 
HCGO. 
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Figura 37: Perfil de inferência e simulação para corrente GOL e pseudocomponente 
LCGO. 

 

 

Figura 38: Perfil de inferência e simulação para corrente GOL e pseudocomponente 
HCGO. 

 

 De uma forma geral, fazendo uma análise das Figura 35 a Figura 38, observa-

se que a predição não apresentou erros grosseiros em nenhuma região. 
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Comparando-se as redes da corrente GOL com as redes da corrente GOP, verifica-

se que o desempenho da última foi superior, mesmo usando menos da metade de 

variáveis que as redes GOL utilizam. Este fato é justificado pela quantidade de 

“obstáculos” (refluxos circulantes, diversos pratos) que a corrente GOL percorre na 

coluna, que dificulta a captação da dinâmica da corrente através das redes. Deste 

modo, para que a inferência desta corrente seja representativa é necessário utilizar 

uma grande quantidade de variáveis.  

 

3.5 Avaliação de diferentes configurações de controles 

 Foram utilizadas três configurações de controle feedback clássico (PID): um 

controle inferencial que utilizou rede neural, um controle por temperatura onde a 

variável controlada é a temperatura de topo, e por último um controle por 

temperatura no qual a variável controlada é a temperatura do prato onde há a 

retirada lateral da corrente GOL. Sendo estas configurações utilizadas com a 

finalidade de testar as técnicas de inferência aplicadas ao controle. 

 No controle inferencial (IC), escolheu-se como par variável 

controlada/manipulada a vazão de HCGO na corrente GOL e o refluxo de topo. 

Devido ao grande ganho estático apresentado por estas variáveis, como mostrou a 

Figura 14-b. 

 No controle por temperatura (TC1), foi necessário realizar um estudo de 

sensibilidade para determinar qual o prato era mais sensível a vazão de refluxo de 

topo. Assim, verificou-se que o prato da coluna de maior sensibilidade era o estágio 

1, como foi apresentado na Figura 26-c e Figura 27-c.  

 No controle por temperatura (TC2), escolheu-se o prato de retirada lateral da 

corrente GOL. Portanto, a variável utilizada como manipulável foi o calor retirado no 

refluxo circulante desta corrente. 

 A Figura 39 apresenta as respostas das três configurações de controle frente 

a perturbações nas vazões de alimentação da coluna. 
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Figura 39: Respostas das configurações de controle aos estímulos na vazão 
volumétrica de alimentação. 

 

 
 Analisando a Figura 39, percebe-se que após aplicação da perturbação, não 

se consegue eliminar o “offset” em relação ao setpoint de composição deixado pelos 

controles de temperatura mesmo que o setpoint de temperatura seja alcançado.  

 Já as respostas das configurações de controle frente a perturbações nas 

temperaturas de alimentação da coluna são apresentadas na Figura 40. 

 

Figura 40: Respostas das configurações de controle aos estímulos na temperatura de 
alimentação. 

 
 Analisando a Figura 39, percebe-se que após aplicação da perturbação, não 

se consegue eliminar o “offset” em relação ao setpoint de composição deixado pelos 

controles de temperatura, mesmo que o setpoint de temperatura seja alcançado. Na 
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Figura 40, também não foi observado à eliminação do offset. 

 Desta forma, pode-se verificar que os controles de temperatura TC1 e TC2, 

alternaram o seu desempenho evidenciando que ambos os pratos podem ser 

escolhidos como temperatura de referência para o controle. No entanto, é 

necessário enfatizar que ambas as configurações de controle, deixam offset em 

relação ao ponto de operação da corrente escolhida. 

 Já a Figura 41 mostra as respostas das configurações de controle devido a 

perturbações nos valores do setpoint de composição. 

 

 

Figura 41: Variações nos valores do setpoint. 
 

 

 Através da utilização das configurações de controle que fazem uso do refluxo 

de topo como variável manipulada verifica-se com certa freqüência que os valores 

da vazão de refluxo estão fora da faixa de treinamento Figura 42, estabelecido como 

± 10% sobre o estado estacionário de referência, Tabela 1. 

 No entanto, verifica-se na que os valores estimados da vazão de LCGO na 

corrente GOL, Figura 43, não foram degenerados apresentando resultados com 

erros comparáveis aos erros das etapas de treinamento e validação. Isto indica 

também que os parâmetros que compõem toda a fase de obtenção do modelo 

neural como obtenção das amostras, análise de sensibilidade, escolha das variáveis 

e número de neurônios mostraram-se eficientes. 
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Figura 42: Perfil da Variável manipulada para as configurações IC, TC1. 
 

 

 

Figura 43: Perfil da variável estimada GOL-LCGO. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 Apesar de dados reais para o processo não estarem disponíveis, a simulação 

dinâmica, partindo do modelo estacionário adotado, mostrou-se eficiente na análise 

dos fenômenos que ocorrem na coluna, uma vez que o simulador utiliza modelos 

rigorosos e correlações bastante utilizadas e largamente difundidas na literatura. 

 As redes neurais quando bem dimensionadas apresentam-se como um bom 

modelo empírico para inferência em processos químicos como colunas de 

destilação. Contudo, o ajuste de todos os parâmetros de uma rede neural não é 

tarefa rápida e nem fácil, pois é baseado em tentativas e erros, processo este que foi 

facilitado através do analisador virtual. 

 Ambos os critérios de escolha do número ótimo de neurônios utilizados no 

trabalho foram eficientes para as configurações de redes utilizadas. Salientando que, 

quanto menor o número de neurônios usados para representar o processo, menor 

foi o tempo de treinamento. No entanto, as redes que fizeram uso de uma camada 

interna, em ambos os critérios de escolha do número de neurônios, conduziram a 

resultados triviais. Estes resultados poderiam ser evidenciados pela quantidade 

máxima ou mínima de neurônios pré-definida em ambos os critérios de escolha, 

sendo o primeiro referente apenas ao erro médio e o segundo contabilizava o erro e 

a quantidade de neurônios respectivamente. 

 A obtenção e escolha do banco de dados influenciaram significativamente os 

resultados obtidos pela rede neural. Podendo estes resultados ser evidenciados na 

inferência “off-line”, onde o banco de dados do tipo 1 apresentou resultados 

inferiores àqueles obtidos pelo banco de dados do tipo 2. 

 A partir da avaliação das três configurações de controle verificou-se que a 

inferência é uma ferramenta de fundamental importância para o controle, pois foi 

possível avaliar de forma rápida e precisa as principais variáveis do processo 

estudado. Fato este enfatizado nas abordagens realizadas que, embora simples, 

demonstraram resultados melhores quando as redes neurais eram utilizadas como 

softsensor. 
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5 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Avaliação da possível precipitação de finos de coque nos pratos da torre 

fracionadora através de modelos matemáticos, empíricos ou 

fenomenológicos; 

 Avaliação de configurações de controle avançado como Model Preditive 

Control (MPC) frente às configurações de controle clássico; 

 Implementação de restrições de controle visando à diminuição da taxa de 

precipitação de coque, evitando paradas prematuras para manutenção; 
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7 APÊNDICE  

Tabela 11: Principais propriedades dos pseudocomponentes. 

Pseudocomponentes Tb( ºC) Mw (g mol-1) ρ(kgm-3) Tc(ºC) Pc( ºC ) ω 

1 45,63 73,94 712,52 220,27 37,02 0,22 

2 57,08 76,95 718,54 232,78 35,86 0,24 

3 71,37 83,09 729,07 249,26 34,94 0,27 

4 84,41 88,73 738,08 264,32 33,89 0,29 

5 98,61 96,00 747,73 280,23 32,41 0,31 

6 112,98 103,65 757,29 295,93 30,89 0,34 

7 127,33 111,52 769,96 312,15 29,78 0,36 

8 141,20 118,18 779,82 327,10 28,56 0,38 

9 155,06 126,14 787,88 341,40 27,28 0,41 

10 168,60 133,90 795,58 355,16 26,09 0,43 

11 183,07 143,11 804,65 369,94 24,97 0,46 

12 196,06 150,96 815,05 383,75 24,21 0,48 

13 211,74 161,84 832,58 401,82 23,72 0,50 

14 223,66 169,85 843,01 414,67 23,16 0,52 

15 238,63 180,25 855,85 430,69 22,48 0,55 

16 252,56 191,37 863,87 444,29 21,62 0,58 

17 266,34 202,44 871,34 457,50 20,78 0,60 

18 280,25 214,08 879,26 470,89 20,00 0,63 

19 294,20 226,26 887,12 484,21 19,26 0,66 

20 308,63 239,30 894,91 497,81 18,51 0,69 

21 321,96 251,25 903,60 510,83 17,95 0,72 

22 335,80 262,73 913,10 524,49 17,42 0,74 

23 349,93 276,16 921,20 537,82 16,82 0,77 

24 363,68 289,63 928,38 550,49 16,22 0,80 

25 378,04 300,78 935,77 563,64 15,63 0,83 

26 392,41 305,65 960,07 583,14 15,94 0,83 

27 405,98 319,77 966,59 595,39 15,39 0,86 

28 419,56 335,89 973,04 607,58 14,85 0,89 

29 440,49 355,10 980,82 625,45 13,97 0,94 

30 473,18 390,39 995,12 654,03 12,80 1,01 

31 499,26 426,33 1009,53 677,95 12,09 1,06 

32 535,40 454,87 1020,57 707,26 10,83 1,13 

33 567,94 488,27 1032,86 734,48 9,90 1,20 
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Figura 44: Três vetores u de menor sensibilidade. 
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Figura 45: Três vetores v de menor sensibilidade. 
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Figura 46: Perfis das variáveis manipuláveis utilizadas no treinamento das redes 
neurais. 
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Figura 46: Perfis das variáveis manipuláveis utilizadas no treinamento das redes 
neurais (continuação). 
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Figura 47: Perfis de Temperatura dos estágios utilizados no treinamento das redes 
neurais. 
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Figura 47: Perfis de Temperatura dos estágios utilizados no treinamento das redes 
neurais (continuação). 

 


