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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar métodos baseados em Inteligência Artificial 
(IA), em particular, as Redes Neurais Artificiais (RNA), aplicados em controle de processos.  

O sistema a ser estudado é composto de uma coluna de destilação existente na planta 
da PETROFLEX de Cabo de Santo Agostinho, a qual faz parte do sistema de purificação de 
solvente. O principal processo de produção da PETROFLEX se dá através da reação de 
polimerização do Butadieno-1,3 formando a borracha sintética. Ocorre através do mecanismo 
conhecido como polimerização aniônica em solução em presença de um iniciador, onde o 
solvente, principalmente constituído de N-Hexano e Ciclohexano, é o meio no qual a reação 
ocorre. A mistura de borracha sintética e solvente, conhecida como cemento é encaminhada 
para um sistema onde o solvente é separado da borracha e em seguida, é enviado ao sistema 
de purificação de solvente.   

A função do sistema em estudo é remover impurezas representadas por compostos 
leves, na faixa de 4 átomos de carbono, que contaminando a corrente de solvente traz grandes 
perturbações ao sistema de reação. Esses são principalmente o cis-Buteno-2 e o próprio 
Butadieno-1,3 não convertido. Embora, em si não sejam contaminantes, sua presença 
normalmente está associada a teores bastante diminutos de outros compostos altamente 
indesejáveis como os acetilenos (Etilacetileno, Vinilacetileno ou Metilacetileno). A coluna de 
destilação opera com seus controladores ajustados em valores fixos, devido ao fato de não se 
conhecer a todo instante a composição da carga e a de fundo da coluna. Isto nem sempre 
produz bons resultados e na maior parte do tempo gasta-se mais energia que o necessário. 

Propõe-se, então, a implementação de um sistema de controle que deverá se ajustar às 
diferentes condições de operação, como uma conseqüência da variação da composição da 
carga. O trabalho foi constituído de três etapas : Na primeira, utilizou-se o simulador de 
processos ASPEN PLUS™ para simular e validar as condições operacionais da coluna de 
destilação; na segunda, utilizou-se o conjunto de dados gerados pelo simulador para realizar a 
identificação do processo via uma rede neural (RNA). Na terceira, foi implementado um 
controlador adaptativo, onde o sinal de processo para o controlador vem da RNA. 

O simulador de processos ASPEN PLUS™ se baseia em modelos fenomenológicos. A 
RNA a ser implementada e treinada, tomará por base os dados gerados por este simulador, 
numa etapa denominada de identificação do processo, resultando em mais agilidade à 
obtenção dos dados necessários ao treinamento da rede. 

O controle do processo, denominado de Controle Adaptativo fará uso desta rede, que 
será responsável pela predição do sinal de controle. O controlador adaptativo baseado no 
modelo de rede neural, modifica a sintonia do controlador da variável controlada atuando de 
acordo com o critério especificado, enquanto ao mesmo tempo, o sinal de processo para o 
controlador adaptativo é  predito pelo modelo de rede neural. 

Os resultados obtidos pelo simulador demonstraram um alto grau de compatibilidade 
com as condições reais da planta, dando boa representatividade ao processo. A RNA também 
após treinada e validada apresentou um erro inferior a 0,9 %. De posse destas informações, 
realizou-se a implementação de um controlador adaptativo para a vazão de refluxo da coluna 
de destilação, onde definiu-se equações relacionando os parâmetros de sintonia do controlador 
ao teor de leves na corrente de carga da coluna. 

A opção de implementação de um controlador adaptativo na coluna de destilação da 
PETROFLEX deverá proporcionar uma melhor estabilidade na qualidade das especificações 
dos produtos da coluna devido à maior sensibilidade que este tipo de controle apresenta, 
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adequando-se melhor às perturbações e apresentando uma performance superior ao controle 
regulatório padrão baseado em controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo). 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to study methods based on Artificial Intelligence (AI), in 
particular, the Artificial Neural Networks (ANN), applied in process control.  

The system to be studied is composed of a distillation column in the existing plant of 
PETROFLEX in Cabo de Santo Agostinho, which is a part of purification solvent system. The 
main production process of PETROFLEX takes place through a polymerization reaction of 
1,3-Butadiene giving the synthetic rubber. It occurs through a reaction mechanism known as 
solution anionic polymerization in presence of a initiator, where the solvent, mainly 
constituted of N-Hexane and Cyclohexane, it is the medium where the reaction takes place. 
The blend of synthetic rubber and solvent, known as cement is directed to a system where the 
solvent is separated from the rubber and so, it is sent to the solvent system purification. 

The main purpose of the studied system is to remove impurities represented by light 
components, in the range of 4 atoms of carbon, which by contaminating the solvent stream 
brings great disturbances to the reaction system. The lights components presents are mainly 
the cis-Butene-2 and the unconverted 1,3-Butadiene. However, these compounds itself are not 
contaminants, and their presence usually is associated with a very low contents of others 
highly undesirable compounds like the Acetylenes (Ethyl acetylene, Vinyl acetylene or 
Methyl acetylene). The distillation column runs with its controllers set in fixed values, due to 
the fact of not to know in each moment the feed composition and the bottons composition. 
Not always this can lead to a good results and most time it is spent more energy than the 
necessary. 

In this study it is proposed the implementation of a control system which should adjust 
itself to the different operating conditions, as a consequence of the feed composition 
variation.The work was constituted in three stages: in the first stage, the process simulator 
ASPEN PLUS™ was used to simulate and validate the operational conditions of the 
distillation column; in the second, the set of data generated by the simulator was used to 
accomplish the process identification by using a Artificial Neural Network (RNA); in the 
third, a adaptive controller was implemented, where the process sign to the controller comes 
from the RNA. 

The process simulator ASPEN PLUS™ is based on phenomenological models. The 
RNA to be implemented and trained will take as basis the data generated from this simulator 
in a stage called process identification. The use of the simulator will give more agility in 
getting the necessary data to train the net.     

The control of the process, denominated of Adaptive Control will use this net, which 
will be responsible for the prediction of the sign of control. The adaptive controller based on 
the neural network model, modifies the controller's tuning of the controlled variable acting  
according with a specified criteria, while at the same time, the process sign for the adaptive 
controller is predicted by the neural network. model. 

The results obtained by the process simulator demonstrated a high compatibility 
degree with the plant actual conditions, giving good representativeness to the process. After 
trained and validated the RNA presented an error less than 0,9 %. With this information a 
implementation of a Adaptive Controller took place for the reflux flow rate of the distillation 
column, where it was defined equations relating the tuning controller parameters to the lights 
content in the feed to the column. 

The option of the adaptive controller implementation in the column distillation of 
PETROFLEX plant should provide a better stability in the quality of the specifications of the 
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products of the column due to the higher sensibility that this control type presents, being 
adapted better to the disturbances and presenting a better performance then the standart 
control based on controllers PID (Proportional-Integral-Derivative).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico 

 

Redes neurais têm sido bastante estudadas, principalmente a partir da década passada. O 

termo rede neural resultou de pesquisas no campo da inteligência artificial, a qual buscava 

entender o comportamento da mente. MCCULLOCH & PITTS (1943, apud FAUSETT, 1994) 

projetaram o que são reconhecidas como as primeiras redes neurais. Estes pesquisadores 

descobriram que a combinação de vários neurônios simples em um sistema neural era uma forma 

de aumentar o potencial de computação. Em seguida, HEBB (1949, apud FAUSETT,1994) 

apresentou o que seria a primeira forma de como fazer uma rede neural aprender. O 

desenvolvimento que poderia ter seguido após estes trabalhos ficou contido pela limitação na 

capacidade de computação até então disponível na época. Somente a partir da década de 80 os 

estudos sobre redes neurais ganharam novo impulso. 

De acordo com BARR & FEIGENBAUN (1981, apud BAUGHMAN & LIU, 1995), 

Inteligência Artificial é a parte da ciência dos computadores dedicada ao projeto de sistemas 

inteligentes de computador, isto é, sistemas que exibem características que associamos com a 

inteligência do comportamento humano. Uma outra definição foi dada por BUCHANAN & 

SHORTLIFFE (1983, apud BAUGHMAN & LIU, 1995), segundo os quais, Inteligência 

Artificial é o ramo da ciência dos computadores que lida com métodos simbólicos e não 

algorítmicos na solução de problemas.  Isto é, não são utilizados procedimentos formais, 

especificando passo a passo o que deve ser executado para se alcançar a solução do problema. 

Não será o objetivo deste trabalho desenvolver metodologia de cálculo totalmente nova 

para treinar e convergir uma rede neural, mas destaca-se que será um recurso dos mais 

importantes que deverá ser utilizado para se alcançar os objetivos a que se propõe. Assim sendo, 

buscar-se-á maximizar o aproveitamento dos recursos existentes, já desenvolvidos e disponíveis. 

Baseado nestas premissas, serão desenvolvidos sensores virtuais para uma coluna de destilação, 

que com base em treinamentos efetuados via rede neural, serão os responsáveis por inferir as 
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composições dos componentes chaves da separação, enviando sinal para um controlador 

denominado adaptativo, que por sua vez fará o ajuste dos parâmetros de sintonia do controlador 

da vazão de refluxo da coluna de destilação.   

 

1.2 Descrição do Processo 

  

 Na planta de borracha sintética da PETROFLEX em Cabo de Santo Agostinho dispõe-se 

de um sistema de purificação para remoção de impurezas leves e pesadas do solvente. O 

processo é denominado em solução, pois utiliza esta corrente de solvente como meio reacional. 

Este é constituído de uma mistura de N-Hexano e Ciclohexano e deve ser isento de impurezas 

para não interferir no mecanismo da reação de polimerização. Desta forma deverá alimentar o 

sistema reacional para produzir diversos tipos (grades) de borracha em solução. A principal 

matéria-prima para a fabricação da borracha é o Butadieno-1,3. O sistema de purificação do 

solvente é composto de duas colunas de destilação com seus respectivos periféricos. 

A primeira coluna, identificada como (tag) DA-2212 na planta da PETROFLEX, e que 

está sendo proposta como objeto deste estudo, tem 40 pratos de passo simples, e dispõe de 

tomada para controle de temperatura no prato 6, contado do topo para o fundo. Sua função é 

remover as impurezas leves pela corrente de topo. As impurezas consistem basicamente de 

monômero de Butadieno-1,3 não reagido, cis-Buteno-2 e outros compostos em menor proporção 

como os Acetilenos que são altamente indesejáveis no sistema reacional.  A carga é alimentada 

no prato 24, havendo outras duas opções nos pratos 22 e 20 . A carga é pré-aquecida a cerca de 

115,0 °C, o que é bastante próximo do ponto de bolha da mistura na pressão de 3,5 kgf/cm2 g, 

que é o valor de controle no topo da coluna. A coluna opera com uma temperatura de topo de 

45,0 °C e 128,0 °C de fundo, quando suas condições estão próximas das de projeto, que previu 

uma quantidade maior de impurezas a serem removidas que as que normalmente ocorrem na 

planta. O refluxo flui para o prato superior no topo sob controle de vazão. A manutenção da 

razão de refluxo em valores adequados é muito importante para garantir a remoção dos leves 

pela corrente de topo. O sensor de temperatura do prato 6 envia um sinal para o set-point do 

controlador de vazão de vapor para o refervedor. A temperatura ótima neste prato é função direta 

do teor de leves presente na corrente de carga, uma vez mantida a vazão de refluxo em valores 
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apropriados. Temperaturas mais altas do que a ótima, vão tender sempre a sobrecarregar 

hidraulicamente a coluna, alem aumentar as perdas de solvente pela corrente de topo. 

Temperaturas mais baixas do que o valor ótimo, podem levar à contaminação do produto de 

fundo com componentes leves. O fluido usado no condensador é Água de Resfriamento, e no 

refervedor utiliza-se Vapor de 10,0 kgf/cm2 g saturado. 

A segunda coluna, cuja identificação (tag) é DA-2216, tem como função remover as 

impurezas pesadas. Não será feita aqui uma descrição detalhada desta coluna, pois ela não será 

objeto deste nosso estudo. 

 Um fluxograma simplificado do sistema estudado é mostrado na Figura 1.1. 

Como resultado das variações das condições de processo nos reatores onde ocorre a 

polimerização, observa-se alterações grandes nas concentrações das frações leves que necessitam 

ser removidas. Sob o ponto de vista reacional, mudanças na conversão na casa dos décimos 

como, por exemplo, de 99,5% para 99,8%, são aceitáveis e freqüentemente ocorrem. Já para o 

sistema de destilação isto pode implicar em um aumento de 50,0% na concentração das 

impurezas leves a serem removidas. Outros fatores como partidas e paradas dos sistemas de 

reação, também contribuem para estas variações. 

A estratégia de controle implementada na coluna é convencional e pode ser observada na 

Figura 1.1. Esta estratégia, no entanto, não tem sensibilidade com a rapidez necessária, em 

relação às perturbações que ocorrem na concentração dos componentes leves na carga da coluna, 

além do fato da própria sintonia dos controladores requerer um certo tempo para efetuar as 

correções necessárias. Assim, caso seja possível perceber antecipadamente essas perturbações, 

poderia se realizar um pré-ajuste nos controles de temperatura e refluxo que atenderiam melhor 

esta nova condição. 

Para que o processo perceba mais rapidamente as mudanças que ocorrem na composição 

de carga, este trabalho propõe conceber dispositivos, que com base em uma quantidade de 

informações adequadas, possam antecipar as modificações que possam estar acontecendo. 

É bastante conhecido o problema no qual, colunas de destilação que são submetidas a 

freqüentes variações na composição de carga, não apresentem um comportamento adequado no 
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que diz respeito às especificações que deveriam ser obtidas, mesmo aquelas que tem sua carga 

analisada continuamente através de analisadores em linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Fluxograma esquemático do sistema existente com a estratégia de controle atual  

A razão para isto é que a dinâmica do processo é mais rápida que o tempo necessário para 

a realização das análises no laboratório ou pelo analisador instalado em linha. Os controladores 

PID (Proporcional-Integral-Derivativo) instalados também necessitam de tempo para que através 

de seus parâmetros de sintonia apliquem as correções apropriadas aos desvios das variáveis 

controladas aos seus set-points. 

 Assim, a tarefa dos controladores PID instalados através de uma estratégia convencional 

de controle fica bastante comprometida, e em certas situações, impossível de ser realizada, 

comprometendo em muitos casos as especificações do produto.  
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 Por outro lado, uma das maiores dificuldades no controle do processo na indústria 

petroquímica é conseguir extrair medições precisas e confiáveis das composições dos produtos, 

mas, no entanto, tais determinações analíticas normalmente significam qualidade do produto. 

Sem estas determinações de composição, várias boas técnicas de controle ou teorias não podem 

ser normalmente implementadas. Embora analisadores de composição, como cromatógrafos 

gasosos (GC) on-line, vêm sendo usados no processo industrial por um bom tempo, eles 

normalmente necessitam de muita intervenção de manutenção para garantir a integridade dos 

resultados analisados. Apesar de usualmente representarem um alto investimento, no entanto, 

freqüentemente a confiabilidade desse equipamento fica prejudicada, dadas às necessidades de 

intervenção de manutenção. 

 Assim, o uso de variáveis inferenciais para estimar as composições ao longo do processo 

em substituição às medições diretas on-line são usualmente desejadas para os engenheiros de 

uma planta de processo. 

A aplicação de técnicas mais avançadas de controle aparecem como sendo uma solução, 

ou uma necessidade, considerados aí como incentivo outro fator, como baixo investimento com a 

obtenção de melhores resultados. 

 

1.3 Rotinas Computacionais 

 

 Para a etapa denominada de identificação do processo, a qual será discutida 

detalhadamente mais adiante, foi utilizada a rotina computacional NEUNET, desenvolvida por 

CASTIER (1990). Este programa foi elaborado em código fonte da linguagem de programação 

Fortran, e usa o método backpropagation com a técnica steepest descent como rotina de 

treinamento. CASTIER baseou-se em seu próprio estudo que calcula o gradiente conjugado de 

FLETCHER & REEVES (1964, apud DE SOUZA JR., 1993). Este mesmo programa 

desenvolvido por CASTIER (1990), foi também utilizado por outros autores, a saber: FONSECA 

(1998), em sua dissertação de mestrado, num estudo onde as RNA foram usadas na identificação 

de um processo de fermentação alcoólica contínua; SANTOS (2000), que apresentou como tema 

de mestrado um estudo envolvendo a identificação da unidade de FCC (Fluid Catalytic 
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Cracking), e mais tarde VIEIRA (2002), que em sua dissertação de doutorado realizou a 

identificação de um processo FCC para implementação de um controle preditivo por rede 

dinâmica. No presente estudo, utilizou-se o mesmo programa desenvolvido por CASTIER 

(1990) e DE SOUZA JR. (1993) para identificação do modelo em RNA (Rede Neural Artificial), 

sendo necessário alguns ajustes para adaptá-lo ao problema aqui proposto. Apesar de várias 

metodologias estarem disponíveis nesta rotina, como por exemplo, gradiente conjugado, 

gradiente descendente com busca em linha, gradiente conjugado com passo fixo, quasi-Newton 

DFP (Davidon-Fletcher-Powell) e quasi-Newton BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno), o 

método do gradiente conjugado foi o método escolhido para o treinamento das redes neurais, 

basicamente pelo bom desempenho apresentado em trabalhos anteriores como o de VIEIRA 

(2002). A decisão de usar um programa pronto para o processo de identificação de redes neurais 

foi útil pois economizou tempo que seria dispendido na etapa de desenvolvimento de um 

software de criação de redes, que no caso em questão, representa apenas uma ferramenta de 

cálculo e não constitui o principal propósito deste estudo. 

 O programa de simulação de processos ASPEN PLUS™ tem como finalidade reproduzir 

via rotinas computacionais, as diversas operações unitárias de um processo de uma forma 

seqüencial. Cada operação unitária, como por exemplo uma coluna de destilação ou um trocador 

de calor, é resolvida através de algoritmos internos previamente definidos, ficando o usuário 

responsável por definir corretamente as variáveis que serão a base necessária à resolução de cada 

problema. A interface gráfica para entrada de dados e verificação de resultados da simulação, é 

intuitiva e amigável, cabendo ao usuário dispor as operações unitárias utilizadas na mesma 

seqüência em que está o processo que está sendo estudado. 

Este programa tem sido largamente utilizado para a realização de projetos de processo na 

indústria, e também como ferramenta de acompanhamento de processo.  

 Esta ferramenta foi a responsável pela geração dos dados necessários para o treinamento 

da RNA, validados com os dados reais obtidos na planta da PETROFLEX. A utilização de um 

pacote de simulação de processos foi de grande importância, pois a realização deste trabalho com 

base somente em dados de planta, requereria um grande esforço no sentido de dar a consistência 

e a confiabilidade necessárias para a realização do trabalho. Outros trabalhos utilizaram também 

pacotes de simulação como fonte de dados para treinamento de redes neurais, como os de 
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RAMCHANDRAN & RHINEHARDT (1994), MUNSIF & RIGGS (1995) e DUTTA & 

RHINEHARDT (1999).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Redes Neurais 

 

 As redes neurais derivam de modelos de comportamento da mente humana. Tem-se a 

seguir uma definição genérica e rigorosa do que seja uma rede neural artificial (HECHT- 

NIELSEN, 1988, apud SIMPSON, 1990) : 

 “Uma rede neural é uma estrutura de processamento de informação distribuída, 

consistindo de elementos de processamento (os quais possuem memória local e carregam 

operações de processamento de informação localizada), interconectada através de canais de sinal 

unidirecionais chamados simplesmente de conexões. Cada elemento de processamento tem uma 

conexão simples de saída o qual se ramifica em várias conexões, de acordo com o desejado (cada 

um carregando o mesmo sinal – o sinal de saída do elemento de processamento). O sinal de saída 

do elemento de processamento pode ser de qualquer tipo matemático desejado. Todo o 

processamento realizado dentro de cada elemento de processamento deve ser completamente 

local, isto é, deve depender somente do valor corrente do sinal de entrada chegando ao elemento 

de processamento via conexões e dos valores armazenados na memória local do elemento de 

processamento”. 

 Redes neurais são dispositivos que apresentam conexões entre neurônios de formas 

diversas, que são: intracamadas, intercamadas e recursivas. Estes tipos de conexões estão 

representados esquematicamente na Figura 2.1. 

 Em geral, redes neurais são caracterizadas por 3 partes principais: topologia; a 

característica computacional dos elementos; a regra de treinamento (HERNÁNDEZ & ARKUN, 

1992, apud VIEIRA, 2002). Referente à topologia (ou arquitetura), podem ser identificados pelo 

menos 4 diferentes classes de arquitetura, as quais estão intimamente ligadas à forma de 

treinamento a que estão submetidas. No presente trabalho, foi selecionada uma topologia 

referente a uma rede multicamada totalmente conectada feedforward, com ligações intercamadas 

com apenas uma camada intermediária.  



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 9

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1. Formas de conexão dos neurônios. 1, 2 e 3 representam as camadas da rede. 

Na arquitetura multicamada feedforward pode-se ter a presença de uma ou mais camadas 

intermediárias ou escondidas. O termo feedforward, que significa alimentação para frente ou 

direta, representa um tipo particular de ligação entre as camadas. Os sinais provenientes da 

camada de entrada suprem os neurônios da camada escondida (primeira camada escondida, se 

houver mais de uma); daí, os resultados das operações nesta camada, são sinais de entrada para a 

próxima camada. Desta forma, o conjunto de sinais (respostas) obtidos na saída da rede, após 

passar por todas as camadas, denominado resposta global da rede, será comparado com padrões 

supridos pelos nós ou neurônios fontes da primeira camada. Existem duas formas de se conectar 

os nós numa topologia feedforward: totalmente ou parcialmente conectada. Exemplificando, uma 

rede com arquitetura multicamada feedforward é totalmente conectada, caso cada nó de uma 

camada esteja conectado a todos os nós da camada seguinte. A opção de parcialmente conectada 

se justifica quando se sabe a princípio que nem todos os neurônios de entrada exercem influência 

em determinada resposta de saída ou quando deseja-se reduzir o tempo computacional do 

processo de treinamento. Quando não se consegue  precisar a influência de cada variável de 

entrada nas respostas de saída, uma boa estratégia é utilizar uma estrutura de rede multicamada 

totalmente conectada, e deixar por conta do próprio programa a decisão  de definir a influência 

de cada nó nos resultados. Convém esclarecer que para cada arquitetura de rede, há um método 

de treinamento específico. 

RECURSIVA INTRACAMADA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

INTERCAMADA 
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Fica justificada assim a opção da topologia selecionada de uma rede totalmente 

conectada, com sinais passando em uma única direção, caracterizando-se como feedforward, 

com apenas ligações intracamadas, apresentando 3 camadas denominadas de camada de entrada, 

camada escondida e camada de saída (input, hidden and output layers). O número de neurônios 

na primeira camada será igual ao número de entradas da rede. Na camada intermediária será 

buscado qual o número mínimo de neurônios que forneça o menor erro quadrático e, na última 

camada, o número de neurônios será igual às saídas. A aprendizagem da rede corresponde ao 

processo onde os pesos e “bias” são modificados (SIMPSON, 1990). Existem dois tipos de 

aprendizagem: supervisionado e não supervisionado. Os métodos mais empregados para 

treinamento de uma rede são os chamados supervisionados, onde a rede aprende por experiência, 

isto é, exemplos conhecidos de entrada e saída são apresentados à rede, que ajusta seus pesos de 

modo a se adaptar a estes exemplos. 

 De uma maneira genérica, o treinamento da rede neural se deu de forma a gerar as 

informações que indiquem as modificações nas condições de carga da coluna.  

  A base de uma rede neural é um neurônio artificial ou nó, sendo então um elemento de 

processamento onde é realizada a maioria dos cálculos. Uma anatomia deste elemento de 

processamento pode ser demonstrada na Figura 2.2 a seguir. 

 

 

 

 

                                

Figura 2.2. Diagrama de representação de um neurônio da rede. 

  Nesta configuração Sp1,Sp2....Spi...Spn é o vetor de entrada Sp no j-ésimo nó da camada k, 

que depois de multiplicado pelos respectivos pesos wij,k-1 e subtraída a atividade residual Thj,k, 

obtém-se o que se chama de forma funcional, que tem efeito na saída Sp j,k . Esta saída pode ser 

parte de entrada de outros nós. 

1,1 −kpS

1, −kipS  

1, −knpS  
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 A função : 

                                                                                                                           (2.1) 

 

É chamada função de ativação e como exemplos dessa função, tem-se a linear, degrau limiar, 

tangente hiperbólica, gaussiana e sigmoidal. A função de ativação a ser utilizada neste estudo é a 

função sigmoidal. Esta função é a mais amplamente empregada como função de transferência em 

redes neurais (DE SOUZA JR, 1993). 

 A função sigmoidal é representada pela Equação : 

                                 xe
xf

−+
=

1
1)(                                       (2.2)       

  A Equação 2.2 é monotonamente crescente, com valores limitantes entre 0 e 1. Desta 

forma, para tornar as respostas da rede compatíveis com as respostas do processo, é necessário 

normalizar todos os padrões apresentados à rede, nesta faixa. Sendo monótonas e contínuas, 

resultam normalmente em redes neurais artificiais (RNA) bem comportadas, além de 

propiciarem um treinamento mais rápido e eficiente (FILETI, 1998). 

 Na Figura 2.3 a seguir tem-se um exemplo de uma função sigmoidal. 

 

                                   

                                

 

                               

Figura 2.3. Função sigmoidal 
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Para que a rede neural possa inferir adequadamente o processo aqui descrito, ela será 

treinada através de uma técnica chamada Retropropagação (Backpropagation), que é aplicável a 

redes compostas de mais de duas camadas, com conexões intercamadas e alimentação direta 

(Feedforward). Há dificuldades associadas ao uso de algoritmos de Retropropagação que é o 

tempo necessário para treinar a rede neural. No caso do programa NEUNET, utiliza-se um 

procedimento alternativo para agilizar o processo de aprendizado que é o Aprendizado por 

Gradiente Conjugado, que é uma melhoria realizada no método do Gradiente Descendente 

(Steepest Descent Learning). Este método minimiza o quadrado do erro e se utiliza de uma 

técnica conhecida por “momentum” para agilizar o processo de treinamento. “Momentum” é um 

peso extra, adicionado aos fatores ponderais, enquanto estes são ajustados. Há ainda a presença 

da função bias. Com referência ao diagrama de funcionamento do nó da rede, a função bias é a 

própria atividade residual que ao invés de subtraída, é adicionada ao somatório nodal. Estes 

valores não são atualizados durante o processo de treinamento e devem assumir valores fixos. 

 

2.2 Redes Neurais Aplicadas a Colunas de Destilação 

 

 Por muitas razões, o processo de destilação permanece como a mais importante técnica 

de separação em indústrias de processos químicos em volta do mundo. Assim, há um grande 

incentivo visando aprimorar o controle de colunas de destilação, já que haverá um grande 

impacto no consumo de energia, melhorias na qualidade de produtos, além de preservação e 

proteção de recursos do meio-ambiente (RAMCHANDRAN & RHINEHART, 1995). 

 O controle de colunas de destilação é bastante dificultado pois o processo de destilação é 

usualmente não-linear, interativo, acoplado a outros fenômenos e sujeito a restrições e 

perturbações (DUTTA & RHINEHART, 1999). 

 De acordo com isso, muitas pesquisas e desenvolvimentos foram realizados focando 

métodos de controle que utilizam o potencial da computação para fazer frente à estas 

dificuldades relacionadas. Muitas técnicas de controle avançado são elaboradas através do uso de 

modelos não-lineares multivariável. Os modelos não-lineares tendem a se tornar muito rigorosos 

e computacionalmente intensivos quando o comportamento do processo se torna mais complexo. 
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 As RNA oferecem uma alternativa para a modelagem do comportamento do processo 

pois a priori não requerem “conhecimento” dos fenômenos do processo.  

SAVKOVIC-STEFANOVIC (1994) apresentou um estudo com o objetivo de avaliar a 

aplicabilidade de RNA para análise de dados industriais. Na oportunidade o autor “treinou” redes 

através de diferentes algoritmos como o de Powell (Sum of Square of Residual – SSQ) e o da 

regra de delta generalizada (Generalized Delta Rule – GDR), com o objetivo de atingir o mínimo 

erro, definido como a diferença entre a saída obtida do cálculo pela rede e o valor desejado para 

a saída. Mais tarde em 1996 o mesmo autor propôs um sistema de controle utilizando RNA 

aplicado para o controle de composição de uma coluna de destilação. O controlador proposto 

com base em RNA é baseado na modelagem dinâmica inversa do processo. 

 RAMCHANDRAN & RHINEHART (1995) propuseram um sistema de controle de 

processo que usa uma RNA para modelar o estado estacionário inverso de um processo, baseado 

em dados gerados por um pacote de simulação de estado estacionário. Foi implementado um 

sistema de controle multivariável aplicado a duas colunas de destilação. Comentaram que a 

técnica de controle desenvolvida é relativamente simples conceitualmente, e consegue-se 

resultados melhores que os controladores convencionais PI (Proporcional-Integral) com 

características feedforward. 

 Em um trabalho semelhante, MUNSIF & RIGGS (1995) elaboraram um trabalho voltado 

para o controle de colunas de destilação, onde foram testadas as performances de controle de 

dois controladores não-lineares versus um controlador convencional PI (Proporcional-Integral). 

Os controladores não-lineares testados foram o GMC (Generic Model Control) e o NMPC 

(Nonlinear Model Predictive Control). Em ambos os casos os modelos se utilizaram de RNA. 

 STEPHANOPOULOS & HAN (1996) apresentam um apanhado do estado da arte numa 

revisão dos estudos da literatura que utilizaram sistemas baseados em rotinas computacionais, 

classificados como “Sistemas Inteligentes” nas diversas áreas da Engenharia de Processos 

(enfatizaram no entanto que o termo intelligent foi empregado inadequadamente, e que alguns 

autores preferiram denominá-los de knowledgeable). Na área de controladores “inteligentes”, foi 

citado que sistemas de controle baseados em lógica Fuzzy e em redes neurais são muito eficazes 

como aproximadores de função em sistemas não lineares; isto permitiu uma expansão sem 

precedentes de artigos publicados em algumas áreas, como em retificação de dados, avaliação e 
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otimização de processos operacionais, diagnose de falhas, estimativa de estados, identificação de 

processos e reconhecimento de padrões. Foi acrescentado ainda que na caracterização das RNA é 

necessário definir sua topologia e a função de transferência nos nós da rede; para determinar sua 

estrutura deve ser especificado o número de camadas, o número de  nós por camada, o grau de 

conectividade, e o tipo das conexões.. Entretanto , é ainda necessário ser avaliado o conjunto de 

dados a ser apresentado à rede como padrões e qual o critério de aproximação a ser adotado no 

modelo. 

 DUTTA & RHINEHART (1999) realizaram um estudo onde é avaliada a aplicação de 

RNA no controle de colunas de destilação, e efetuada uma comparação experimental com outros 

controladores avançados. Os controladores com base em RNA desenvolvidos são os que 

empregam o modelo de processo inverso do estado estacionário, e o modelo de predição de 

ganho. Ambos os modelos são desenvolvidos em aplicações bem sucedidas em colunas de 

destilação em laboratório. Os autores neste trabalho definiram o modelo de processo inverso do 

estado estacionário como sendo o conjunto de equações que podem determinar os valores das 

variáveis manipuladas que produziriam um desejado resultado de estado estacionário. Este é 

também o conceito que está se empregando no trabalho que aqui está sendo proposto. Os autores 

ainda efetuam uma comparação experimental com outros controladores avançados como o ACC 

(Advanced Classical Control), PMBC (Process Model-Based Control) e o MPC (Model 

Predictive Control). 

De uma forma geral estudos com proposições de controle baseados em rede neural se 

tornaram bastante diversificados, sendo desenvolvidas aplicações em diferentes áreas de 

conhecimento. 

  Para o estudo em questão, com base nos dados obtidos através de um modelo 

fenomenológico representado pelo simulador ASPEN PLUS™, foi possível gerar os dados 

necessários e validá-los com os dados da planta, para alimentar e treinar a RNA com o objetivo 

de, baseada no comportamento da coluna, inferir as variações que podem estar acontecendo na 

concentração da carga, e na composição do fundo da coluna. 

 O uso da rede neural justifica-se por melhorar a agilidade na representação do processo, 

obtendo-se respostas mais rápidas que o simulador, alem de ter uma maior capacidade de 

generalização, ou seja, minimiza a interferência de pequenas oscilações que estão sempre 
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presentes em processos com resposta não linear. Como já discutido anteriormente, os sistemas de 

destilação são largamente conhecidos por seu comportamento não linear. 

 

2.3 Controle  Adaptativo 

 

 Oportunidades para implementação de estratégias de controle adaptativo aparecem 

quando a condição operacional do processo tende a ter muitas mudanças no tempo. No entanto, a 

razão mais comum para o uso de controladores adaptativos é a presença de não-linearidades no 

loop de controle. Há referências na literatura acerca de estratégias bem sucedidas na 

implementação de controladores adaptativos em colunas de destilação, máquinas de papel, 

digestores e reatores de polimerização em bateladas (DAHLQVIST, 1981). Nestas referências os 

controladores adaptativos se mostraram superiores aos controladores com parâmetros PID  

(Proporcional-Integral-Derivativo) fixos. 

 Neste trabalho a estratégia de controle adaptativo idealizada, é composta de dois loops: 

um interno e um externo. O loop interno é composto pelo processo em si e seu controle 

regulatório. O loop externo consiste de uma metodologia para efetivamente ajustar os parâmetros 

do controlador através de uma solução on-line para o problema. O esquema de controle 

adaptativo desenvolvido é estruturado numa representação simplificada do comportamento 

dinâmico do processo.  

 Na Figura 2.4 têm-se um esquema desta proposição. 

 O sucesso do ajuste on-line do controlador requer dois esforços distintos: identificação do 

processo e aplicação de regras adequadas de sintonia. Identificar o processo com suficiente 

precisão, de tal forma que o ajuste dos parâmetros resultem de fato em um nível máximo de 

performance é certamente aqui a tarefa mais importante, dentro da região de confiabilidade 

conjunta dos parâmetros. Para o trabalho aqui apresentado, a proposição é a instalação de dois 

sensores baseados em rede neural. O segundo sensor, que fará a predição da composição dos 

leves no fundo da coluna,  será o responsável pelo sinal de controle. 
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Figura 2.4. Estratégia para implementação de controle adaptativo. 

 Nesta estratégia, a variável de controle está diretamente correlacionada com uma variável 

auxiliar a qual permite a representação das condições operacionais da coluna. A variável auxiliar 

aqui é a composição da corrente de carga da coluna de destilação, que será inferida via rede 

neural, baseada nas condições da própria coluna, ficando caracterizado assim o primeiro sensor. 

Desta forma, baseado na inferência efetuada pela rede, um controlador PI (Proporcional-Integral) 

terá seus parâmetros de sintonia previamente ajustados, e deverá alterar o set-point do 

controlador de vazão de refluxo, configurando-se assim uma malha de controle em cascata. Para 

uma melhor identificação do que está aqui sendo descrito, no item 4 tem-se a Figura 4.12, com o 

esquema proposto neste trabalho. 

  De acordo com o esquema proposto, o projeto de um controlador desta natureza é 

fortemente dependente do conhecimento prévio das propriedades da mistura em estudo, e requer 

um grande esforço computacional para estabelecer a relação entre os parâmetros PI e a variável 

auxiliar. No entanto, algumas simplificações poderão ser executadas, o que será visto e discutido 

no decorrer deste trabalho. 

 No trabalho de STEPHANOPOULOS & HAN (1996) é sugerido o uso de sistemas 

experts baseados em regras como os elementos mestres de diferentes algoritmos, os quais são 

necessários para fornecer uma auto-sintonia adequada dos controladores PID e/ou na transição 

das modificações em sistemas de controladores adaptativos. Nesta estrutura, regras são usadas 

para codificar a lógica da tomada de decisão, enquanto os procedimentos de controle 

relacionados são baseados em teoria de controle linear. 
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 Controladores adaptativos são sistemas não-lineares, os quais são comumente baseados 

em teoria de controle linear, trocando todas as não-linearidades por uma lógica de mudança. 

Sistemas baseados em regras têm sido usados para compor a lógica da mudança e 

sequenciamento das modificações dos controladores lineares. Este sistema é composto de um 

controle digital, um estimador de parâmetro e algoritmo de projeto de controle. A lógica  de 

sistemas baseados em “regras” fornecem condições para uma operação em uma faixa ampla de 

condições de operação.  

 A opção por uma estratégia de controle adaptativo fica justificada pelas constantes 

mudanças de composição que estão sempre presentes na  operação da coluna de destilação, 

requerendo uma estratégia de controle que, baseada em um conjunto de regras conhecidas, 

acompanhe estas modificações de forma a se obter especificações mais próximas dos valores 

desejados, evitando-se com isso um dispêndio maior de energia e conseqüentemente 

especificando alem do necessário o produto. 

 Uma outra alternativa seria seguir a linha de implementação de um controlador preditivo 

com modelo (MPC). No entanto, conforme será discutido mais adiante, a implementação de um 

controlador adaptativo é mais simples, e no caso em estudo não dependente de um modelo de 

representação da dinâmica do processo, o que poderia comprometer o sucesso do controlador no 

caso do modelo de representação apresentar desvios mesmo em pequena escala.  

 

2.4 Outras Aplicações de Rede Neural a Controle 

 

  O rápido desenvolvimento da tecnologia de computação tornou possível a melhoria da 

performance de modelagem e controle da dinâmica dos processos. Para tratar as não linearidades 

e dinâmicas complexas de processo, a caracterização do processo expressando através de alguma 

relação matemática, a qual é chamada de modelo de processo, deve ser levada em conta no 

projeto e operação do correspondente sistema de controle.  Um certo número de esquemas de 

modelos de controle tem sido propostos de modo a incorporar o modelo de processo dentro 

sistema de controle. HUSSAIN M. A. (1999) em sua revisão de aplicação de redes neurais em 

controle de processo, categorizou em três classes: controle preditivo, controle baseado no 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 18

modelo inverso e controle adaptativo. Entre estes, o controle preditivo tem sido mais largamente 

usado.  

 A idéia básica do controle preditivo é usar um modelo para predizer a trajetória de saída 

futura do processo e computar uma série de ações de controle para minimizar a diferença entre a 

trajetória predita e uma outra definida pelo usuário e sujeita a restrições. O Controle Preditivo 

com modelo (MPC) requer um modelo de dinâmica de processo de precisão própria e de rápida 

execução. 

As redes neurais artificiais fornecem uma aproximação geral para extrair a dinâmica do 

processo dos dados de entrada e saída. Sua habilidade de aprendizado, faz dela um dispositivo 

versátil e amigável para aplicações práticas. Com seu grande poder de aproximar funcionalidades 

complexas, sua forma compacta e grande velocidade de reconhecimento da informação, faz este 

dispositivo ser altamente adequada para utilizações on-line. 

Por causa de sua característica empírica, a rede neural necessita ser treinada com uma 

porção dos dados de operação cobrindo uma certa faixa do processo. As incertezas de um 

modelo baseado em rede neural freqüentemente existem, podendo degradar o Controle Preditivo 

com modelo (MPC), causando erros severos. 

 Na Figura 2.5 tem-se de forma esquemática o funcionamento do controle preditivo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Estratégia para implementação de controle preditivo. 

 

Variável 
Secundária 
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A metodologia de Controle Preditivo com Modelo que utiliza como modelo do 

processo a própria rede neural, freqüentemente levando em consideração apenas os dados de 

entrada e saída sem necessidade do conhecimento prévio das leis fundamentais que regem o 

processo, é denominada por alguns autores de Controle por Rede Dinâmica – DNC (WILLIS et 

al., 1992, apud FILETI, 1998). Esta técnica relativamente recente foi aplicada pelos autores na 

simulação de um sistema não linear caracterizado por eles de sistema de múltiplas entradas e 

única saída (Multi-Input-Single-Output – MISO), representado por uma coluna piloto de 10 

estágios. A rede proposta apresentou arquitetura do tipo 3-4-4-1 (I-H1-H2-O) para simular um 

controle preditivo não linear, sendo comparado com um modelo preditivo linear com tempo 

morto e com um controlador PI (Proporcional Integral). Utilizaram mesmo horizonte de predição 

e controle para ambos os controladores. 

O método aqui proposto se baseia na minimização de uma função objetivo, definida 

como, 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )∑∑
==

−′−′++−+=
cp N

i

N

i
kukuqkspkyj

0

2
1

1

2 111ˆ          (2.3) 

onde Np é o horizonte de predição, Nc é o horizonte de controle, k é o instante atual e q1 são os 

pesos utilizados para penalizar variações excessivas da variável manipulada (FILETI, 1998). 

A seguir é apresentado um algoritmo para implementação do Controlador Preditivo 

com Modelo via Redes Neurais Artificiais: 

1. Amostrar y, variáveis secundárias e u; 

2. Fazer predições de ŷ  via Redes Neurais Artificiais incluindo também as correções; 

3. Avaliar a função objetivo em função de y, ŷ  e u; 

4. Atingiu o critério de convergência? 

N → corrigir u’ e voltar para 2; 

S → Implementar a primeira ação de controle → u1’ = u; 

5. Esperar hora de amostragem; 

6. Voltar para etapa 1. 
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As variáveis manipuladas e controladas deverão primeiro ser normalizadas, obtendo 

valores entre [0, 1], antes de serem inseridas como dados de entrada do programa. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Introdução 

 

O Laboratório de Simulação e Controle de Processos do Departamento de Engenharia 

Química da UFPE foi adequadamente equipado com uma rede de micro-computadores e 

softwares aplicativos de engenharia apropriados para o desenvolvimento deste trabalho. 

Entre os aplicativos que foram empregados está o ASPEN PLUS™, que é um simulador 

de processos com base em modelos fenomenológicos, o programa de redes neurais NEUNET, e 

o aplicativo FORTRAN. 

 

3.2 Etapas do Trabalho 

 

 Neste trabalho buscou-se a aplicação de uma técnica avançada de controle baseada em  

redes neurais funcionando através de um princípio conhecido como Estimativa Inferencial, ou 

Soft-Sensing. Assim, as redes neurais precisaram ser convenientemente e adequadamente 

treinadas a partir de um banco de dados de informações apropriado, para ser a responsável por 

inferir as composições de processo através deste treinamento. A etapa que se seguiu foi a de 

realizar a aplicação do controle adaptativo à coluna de destilação. Este controle fez uso da rede 

que será responsável pela predição do sinal de controle de processo. 

 Resumidamente pode-se definir como etapas deste trabalho: 

• Estudo das variáveis controladas e manipuladas para análise do controle atual. 

Nesta etapa, procurou-se aprofundar o estudo da coluna sob o aspecto de processo, 

buscando-se entender melhor a relação entre a variáveis manipuladas e controladas. 
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Consistiu basicamente em consolidar o modelo de simulação que foi desenvolvido para o 

sistema de destilação, além de validar o modelo de simulação com  resultados obtidos na 

planta. 

Assim, inicialmente definiu-se o modelo termodinâmico que melhor representou as 

condições da coluna e realizou-se a modelagem definindo como objetivos da simulação a 

obtenção das especificações requeridas em termos das concentrações máximas 

admissíveis de leves e de solvente no fundo e no topo da coluna, respectivamente . A 

seguir, passou-se a trabalhar com as variáveis de processo controladas e manipuladas da 

coluna, obtendo-se um modelo de simulação que representou bem o comportamento da 

coluna sendo validado com os resultados reais obtidos na planta. 

 

• Identificação do processo via rede neural com geração de dados via simulador. 

Nesta etapa, buscou-se representar o comportamento da coluna de destilação via rede 

neural, utilizando-se conjuntos de dados gerados pelo simulador e validados pelos 

resultados da planta. Este processo de identificação foi subdividido em duas outras 

etapas, onde, na primeira, foi representado o comportamento da composição dos 

componentes leves na carga, e na segunda foi representado o comportamento dos 

componentes leves no fundo da coluna. 

Pelo fato de não se ter até o início deste trabalho familiaridade para lidar com redes 

neurais, esta etapa foi bastante trabalhosa sendo necessário realizar a representação  de 

um processo mais simples, que foi um flash de uma mistura de 4 componentes, para em 

seguida, partir para representar um processo de maior complexidade, como uma coluna 

de destilação. 

Devido ao grande número de padrões envolvidos e necessários ao treinamento da rede, 

elaborou-se uma rotina escrita em Visual Basic Application para a preparação dos dados 

de entrada no programa NEUNET de treinamento da rede. A seguir, validou-se os 

resultados obtidos no treinamento, obtendo-se boa consistência com o comportamento da 

coluna. 
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• Estudo para viabilizar aplicação de controle adaptativo na coluna. 

Uma vez entendido melhor a relação entre as variáveis de processo da coluna e, tendo-se 

representado seu comportamento através de um dispositivo mais robusto sob o ponto de 

vista das respostas não lineares dos modelos fenomenológicos, estudou-se a aplicação de 

um controle adaptativo na coluna. Mediante algumas simplificações que serão discutidas 

mais adiante, realizadas com relação à dinâmica da coluna, foi possível correlacionar os 

parâmetros de sintonia do controlador ao teor de leves presente na carga, obtendo-se 

assim a sintonia adaptada a cada concentração distinta de componentes leves presentes na 

carga da coluna. 

  

3.3 Coluna de Destilação 

 

A primeira etapa do trabalho consistiu em estudar mais aprofundadamente a coluna de 

destilação. 

 Uma coluna de destilação é um equipamento bastante complexo aplicado principalmente 

na separação de componentes presentes em misturas líquidas ou gasosas. Seu princípio de 

funcionamento baseia-se no fornecimento e remoção de calor de forma adequada, promovendo o 

contato entre as fases líquida e vapor de forma apropriada. Os chamados pratos ou recheios, são 

os dispositivos que promovem o contato entre o líquido e o vapor, onde se realiza a transferência 

de massa, enquanto a aplicação e remoção de calor, são efetuadas por trocadores de calor 

denominados como refervedores e condensadores, respectivamente. 

 A representação de uma coluna de destilação pode ser feita através de um modelo 

fenomenológico. Estes modelos são constituídos de equações diferenciais que descrevem os 

balanços de massa e energia, que necessitam ser resolvidas simultaneamente para todos os 

componentes presentes, e para todos os pratos. Assim, seria um trabalho extremamente exaustivo 

o estudo deste equipamento sem recorrer a ferramentas computacionais. Além disso, e ainda pelo 

fato de se poder contar com um banco de dados bastante completo e confiável contendo 
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informações acerca de  número bastante grande de componentes, tudo isto torna o simulador de 

processo uma ferramenta praticamente imprescindível para cálculos envolvendo sistemas de 

destilação multicomponente. 

De acordo com o esquema mostrado na Figura 1.1, manipula-se a vazão de refluxo e a 

temperatura do prato 6 para se alcançar as especificações desejadas na coluna. A representação 

efetuada pelo simulador teve como objetivo principal estudar a sensibilidade do processo às 

variáveis manipuladas, verificando, validando e comprovando a adequação das estratégias de 

controle propostas. 

 

3.4 Simulação de Processo 

 

 Ao se aplicar um modelo fenomenológico à coluna de destilação resolvendo as equações 

diferenciais dos balanços de massa e energia a ela associados, simula-se o seu comportamento. 

 As equações do sistema são fortemente não lineares, com uma forte interdependência 

entre as mesmas, sendo necessária a aplicação de métodos numéricos rigorosos para sua solução. 

Em um simulador de processos já se encontram pré-definidas as equações que descrevem os 

balanços de massa e energia, bem como os métodos numéricos necessários para resolver o 

sistema de equações gerado, tornando-se assim uma ferramenta indispensável a este estudo. 

  O simulador ASPEN PLUS™ tem sido largamente utilizado na indústria, não só na 

elaboração de projetos, mas também como ferramenta de acompanhamento de processo. O 

conhecimento do processo, é extremamente importante para que a modelagem do processo no 

simulador reflita com a maior exatidão possível as condições em que a planta opera. A validação 

dos dados obtidos do simulador é a etapa em que se procura dar consistência aos resultados, onde 

em muitas vezes indicam a necessidade de ajustes no modelo em desenvolvimento. 

  Essa ferramenta foi a responsável por representar o estado estacionário da coluna de 

destilação. Um modelo de processo de estado estacionário refere-se à equação matemática ou ao 

conjunto de equações, que poderiam determinar o estado estacionário da saída do processo 

quando dadas as entradas do processo. Um modelo inverso de processo de estado estacionário 



3. METODOLOGIA                                               25

refere-se á equação matemática, ou ao conjunto de equações que poderiam determinar os valores 

das variáveis manipuladas que produziriam o estado estacionário desejado das saídas do 

processo (DUTTA & RHINEHART, 1999). Se a rede neural vai realizar a identificação 

buscando os dados de entrada do modelo de simulação, o appraoch empregado é o da segunda 

definição.  

Entre as vantagens de se utilizar o simulador está o fato que, não seria possível obter 

dados da planta em todas as condições necessárias para o treinamento da rede, pois haveria 

situações em que o solvente poderia ser contaminado pelas impurezas leves. Entretanto, como os 

resultados da simulação da planta foram bem validados com os dados reais, podemos considerar 

confiáveis os resultados da simulação nas situações em que não puderam ser validados. Um 

outro ponto, é que seria uma tarefa extremamente exaustiva, demorada e sujeita a uma série de 

erros, como a coleta das amostras em recipientes adequados e as análises cromatográficas, caso 

tivessem que ser tomados unicamente dados oriundos da operação da planta. 

 Baseado nessa ferramenta gerou-se dois conjuntos de dados apropriados para os 

treinamentos das redes, conforme planejado. O primeiro conjunto diz respeito à representação da 

coluna de destilação, onde se tem os dados da simulação que foram utilizados nas etapas de 

treinamento e o segundo conjunto diz respeito aos dados usados para a validação do treinamento 

das redes. A modelagem é discutida com mais detalhes mais adiante. 

Como já mencionado, os dados de simulação gerados para a coluna foram validados com 

outros obtidos junto a planta, e gerou-se um conjunto que reproduziu bem a condição em que a 

coluna deve operar para atender os diversos graus de perturbação de concentração de carga 

existentes. Para cada condição de mudança de uma concentração de carga para outra, podemos 

admitir que sejam perturbações. Como o simulador não é capaz de manipular situações 

transientes, será uma aproximação considerar que, o caminho percorrido entre uma perturbação e 

outra, é constituído de uma sucessão de estados estacionários.  

 

3.4.1 Modelagem da Coluna de Destilação 
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 A modelagem de uma coluna de destilação é uma tarefa com um grau de complexidade 

bastante superior à modelagem de um sistema mais simples como um  sistema de flash. O ponto 

de partida é a definição dos componentes presentes na mistura, e as condições de processo da 

carga de alimentação. Como foram selecionados casos de simulação com a composição dos leves 

variando, a seguir, apresenta-se um desses casos : 

 - Pressão = 3,9 kgf/cm2 g; 

 - Temperatura = 30,0 º C; 

 - Vazão = 40000,0 kg/h. 

 Na Tabela 3.1, têm-se as composições para o caso de simulação para 0,20 % (2000 ppm) 

de Butadieno-1,3 na carga da coluna. Para os demais casos de simulação variou-se a 

concentração do Butadieno-1,3, que  ficou entre 0,05 % (500 ppm) a 0,25 % (2500 ppm).  

 Para representar o equilíbrio termodinâmico líquido-vapor, selecionou-se um modelo 

combinado NRTL-RKSOAVE, onde para a fase líquida utiliza-se o modelo baseado em 

coeficientes de atividade desenvolvido por RENON & PRAUSNITZ (Non-Random-Two-

Liquid), e para a fase vapor utiliza-se a equação de estado de RKS. A seleção de um modelo 

termodinâmico baseado em coeficientes de atividade como o NRTL, e com utilização de 

parâmetros de iteração binária, justifica-se pelo fato desta coluna também separar água pelo 

sistema de topo. Modelos puramente baseados em equações de estado podem não representar 

satisfatoriamente o comportamento de substâncias polares como a água, causando assim um 

desvio em relação à representação real da separação. 

O passo a seguir foi selecionar o modelo interno convencional e rigoroso para a 

simulação de colunas de destilação, denominado Radfrac, contendo refervedor e condensador. 

Nesse modelo são resolvidas, simultaneamente, prato a prato as equações de balanço material e 

energia através de métodos matemáticos complexos, utilizando o modelo termodinâmico para 

representar o equilíbrio líquido-vapor já previamente selecionado. Outros modelos de 

representação de colunas de destilação estão disponíveis na biblioteca do simulador, no entanto 

para a resolução do problema em questão, o modelo Radfrac é o mais apropriado. Uma vez 

selecionado este modelo, os dados a seguir necessitaram ser obrigatoriamente  fornecidos: 
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Tabela 3.1 Composição típica de alimentação da coluna. 

COMPONENTE COMPOSIÇÃO % 

ÁGUA 0,05 

N-HEXANO 56,10 

CICLOHEXANO 12,53 

BUTADIENO 1,3 0,20 

CIS-BUTENO 2 0,07 

METILCICLOPENTANO 12,35 

2 METIL-PENTANO 5,49 

3 METIL-PENTANO 12,95 

N-PENTANO 0,20 

N-HEPTANO 0,01 

ESTIRENO 0,02 

VINILCICLOHEXENO 0,03 

 

 - Nº de pratos; 

 - Pressão em dois pontos na coluna, ou o diferencial de pressão; 

 - Localização dos pratos de alimentação e retiradas; 

 - Tipo do refervedor (termossifão ou Kettle); 

 - Tipo do condensador (total ou parcial); 

 - Seleção e atribuição de valores a 2 graus de liberdade da coluna; 

 - Estimativa inicial do perfil de temperatura (desejável); 

 Os graus de liberdade são dados através da relação: 

                       cvi NNN +=                                                                            (3.1) 
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Onde, Ni é o número de graus de liberdade, Nv é o número de variáveis envolvidas no problema 

e Nc o número de restrições aplicáveis. A título de ilustração, cita-se que as restrições podem ser 

do tipo inerentes, de balanço material, de balanço de energia, de equilíbrio de fases e de 

equilíbrio químico. A mesma restrição só poderá ser aplicada uma única vez.. 

Para se determinar o número de graus de liberdade de uma coluna de destilação, deve se 

levar em conta seus elementos constituintes, que são : 

- Condensador; 

- Divisor de vazão (Refluxo/Destilado); 

- Número de estágios de equilíbrio; 

- Estágio onde entra a carga; 

- Refervedor; 

- Divisor de vazão (Alimentação do refervedor/Produto de fundo); 

Após a contagem do número de variáveis envolvidas, e aplicadas as restrições 

necessárias, obtêm-se que o número de graus de liberdade deste sistema é : 

                       142 ++= NCNi                                                                (3.2) 

Nesta equação, C representa o número de componentes e N o número de estágios de 

equilíbrio. Apesar da importância sob o ponto de vista conceitual que estas informações 

representam, elas não são essenciais para a realização da modelagem da coluna no simulador. No 

entanto, para quem está realizando o trabalho de modelagem, é importante saber que dois graus 

de liberdade da coluna poderão ser manipulados de forma a se obter as especificações requeridas. 

A princípio, uma primeira impressão, é que seria necessário algum conhecimento prévio 

dos prováveis resultados para o início da simulação, e isto não deixa de ser em parte uma 

verdade, pois neste momento se torna de grande importância a experiência de quem está 

realizando o trabalho de modelagem. As informações fornecidas a respeito das variáveis que 

serão manipuladas, não têm a obrigatoriedade de serem os valores que serão alcançados como 
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resultados, mas o quanto mais estiverem afastados da realidade, mais dificuldades existirão para 

convergir a coluna. Muito provavelmente, informações inconsistentes levarão a uma 

impossibilidade física, do tipo não haver produto de topo ou de fundo. Para direcionar para o 

resultado desejado, torna-se necessário definir especificações internas, que devem estar 

associadas à restrições de balanço material ou de composição de determinados componentes. 

Para alcançar estas especificações variam-se os graus de liberdade selecionados em faixas pré-

estabelecidas.  

 O cumprimento das etapas descritas acima não significa em si uma garantia que o cálculo 

da coluna convergirá e haverá resultados satisfatórios, ou mesmo que, havendo resultados, são 

eles o que se deseja. Assim, existem alguns outros pontos que não serão detalhados por não 

serem o foco deste trabalho, mas que merecem ser mencionados, como por exemplo, a 

importância de definir o algorítimo de inicialização da coluna, levando em consideração ainda o 

tipo de mistura que está se trabalhando. 

  Uma vez preenchidos todos os requisitos dos dados de entrada através da interface 

gráfica, um arquivo como o do ANEXO C pode ser gerado através da própria interface. Caso se 

deseje, as informações como as do ANEXO C podem ser preenchidas manualmente usando um 

editor simples como o Bloco de Notas e salvando o arquivo com a extensão .inp. Ao ser aberto 

este arquivo pelo simulador, um flowsheet será gerado na interface gráfica com base nestas 

informações.  

 No problema em estudo, vários casos de simulação foram seguidamente repetidos, 

combinando-se as sucessões de valores das variáveis. Desta forma, uma vez definido 

apropriadamente o problema pode-se usar um recurso bastante útil que é o de fazer o 

aninhamento das variáveis parametrizadas, selecionando a opção denominada Sensitivity 

internamente no simulador, e fazendo com que de uma só vez, sejam fornecidas todas as 

simulações necessárias para uma mesma composição de carga. Para o uso desta opção é 

necessário definir-se os parâmetros que serão variados, e os valores que estes parâmetros 

assumirão no decorrer da simulação. Assim, a seqüência de simulação prossegue somente 

incrementando para o próximo valor dos parâmetros mais internos após terem sidos realizadas as 

simulações com os parâmetros mais externos. Desta forma, o uso da opção Sensitivity significa 

que um mesmo caso de simulação (job) será submetido tantas vezes quantos forem os critérios 
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de parametrização definidos nesta opção, tornando-se desta forma um recurso bastante útil na 

otimização do tempo dispendido nesta etapa. 

 Apesar da dificuldade de se tratar deste assunto sem que se tenha um conhecimento 

prévio das particularidades envolvendo o simulador de processos, procurar-se-á dar ênfase com 

toda a riqueza de detalhes necessária para o entendimento do trabalho realizado, sem que se 

esteja trabalhando diretamente com o simulador de processo. Para um melhor entendimento, no 

ANEXO C pode-se encontrar a listagem resumida contendo as informações essenciais dos dados 

de entrada, gerados pelo próprio programa, e que foram utilizados na modelagem do sistema que 

aqui sendo discutido. Chama-se a atenção ao fato que nestas listagens somente estão mostrados 

os principais parâmetros da simulação, e sendo assim, não será possível gerar um arquivo 

completo para a simulação usando somente estas informações.  

 

3.5 Identificação do Processo 

 

 Para a realização da identificação do processo inerente à coluna de destilação aplicou-se a 

técnica da rede neural. 

O programa de computador utilizado, desenvolvido para treinar e utilizar redes neurais, 

conforme já visto anteriormente é o programa NEUNET, que foi elaborado por CASTIER 

(1990).  

De acordo com a discussão já efetuada, este programa foi desenvolvido para a aplicação a 

uma rede neural multicamada, com alimentação direta (feedforward). No item a seguir discute-se 

a técnica de treinamento empregada neste trabalho para a rede escolhida. 

 

3.5.1 Treinamento da Rede Neural 
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 A aprendizagem ou treinamento é a etapa onde se codificam as informações. Um sistema 

aprende uma regra se ele codifica esta regra em sua estrutura. Portanto, esta estrutura deve mudar 

durante o aprendizado desta informação (FILETI, 1998). 

 Antes do treinamento propriamente dito, é necessário definir o tipo de treinamento a ser 

implementado no sistema. A utilização de uma RNA (Rede Neural Artificial)  para identificação 

de sistemas apresenta duas fases distintas: uma fase de aprendizado do sistema, onde são obtidos 

pesos e bias das conexões da RNA, e outra, denominada fase de uso da rede treinada ou 

validação, onde a RNA é usada para representar o sistema que foi identificado. A etapa de 

treinamento pode consumir um tempo excessivamente elevado, tornando esta etapa muito lenta 

para ser implementada on-line. Desta forma, o procedimento de aprendizado da RNA deve ser 

efetuado fora do processo (off-line).  

 Há diferentes maneiras de se treinar uma RNA. A maneira mais usual é o Aprendizado 

por Correção do Erro (Error-correcting learning). Esta é uma forma de aprendizado 

supervisionado, onde a rede aprende por experiência, isto é, exemplos conhecidos de entradas e 

saídas são apresentados à rede, que ajusta seus pesos de modo a se adaptar a estes exemplos. Este 

modo de treinamento usa a diferença entre a resposta desejada e a vigente para corrigir o 

comportamento da rede e continuar o treinamento. 

 Para descrever a etapa de treinamento emprestaremos uma característica do 

comportamento do cérebro: a capacidade de aprender através do uso de exemplos. O método do 

aprendizado em redes neurais representa uma técnica muito utilizada para armazenagem do 

conhecimento. Para armazenar este conhecimento no computador, podemos empregar a técnica 

do uso de exemplos, assim como ocorre em um cérebro. Para o aprendizado (treinamento), é 

necessário criar uma rede neural. Como já mencionado anteriormente, a topologia selecionada 

para a rede em questão é a feedforward. A característica típica deste tipo de rede é de ser 

formada por uma camada de entrada, uma ou mais camadas escondidas e uma camada de saída, 

onde o sinal se propaga sempre na direção para a frente camada a camada.. Esta rede neural 

normalmente é referida como sendo Perceptrons multicamadas (Multilayer Perceptrons – 

MLPs). De acordo com VIEIRA (2002), o MLPs possui 3 características distintas : 

1. O Modelo de cada neurônio na rede apresenta uma não linearidade na saída final. 

Essa  rede contém uma (ou mais) camada de neurônios escondidos; 
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2. A não linearidade é suave, isto é, a função é diferenciável em toda sua extensão; 

 

3. A rede apresenta alto grau de conectividade, determinado pelas ligações dos 

neurônios. 

 Este modelo tem sido aplicado com sucesso na solução de diversos problemas complexos 

por meio de treinamento utilizando o algorítimo conhecido como – error backpropagation 

algorithm ou simplesmente backpropagation, que é baseado na técnica da correção do erro por 

aprendizagem (RUMELHART, et al, 1986; WHITELEY & DAVIS, 1992).  

 Basicamente, esse processo de treinamento consiste em duas passadas pela rede em 

diferentes direções; uma na direção para frente e outra para trás. Na direção para a frente o vetor 

de entrada aplica um sinal padrão de atividade nos nós da rede e seu efeito se propaga através da 

rede, camada a camada. Então, um conjunto de respostas é produzido na última camada. Nesta 

passagem os pesos são todos fixados. Após comparação do sinal de resposta com o valor 

desejado, cria-se um erro. Este erro é o responsável pelo método de correção dos pesos da rede. 

Na correção, o erro retorna através da rede (segunda passagem ou passagem de retorno) onde os 

pesos são ajustados de acordo com uma regra pré-estabelecida de correção do erro. Esta regra 

tem como objetivo fazer com que a resposta da rede caminhe na direção da resposta desejada, 

diminuindo desta forma o erro a cada passada (DE SOUZA JR, 1993; HAYKIN, 1994). 

 No método backpropagation, na fase de aprendizagem, são fornecidas várias entradas 

conhecidas e respectivas saídas, e os pesos das conexões são modificados até que as saídas 

calculadas sejam próximas numericamente das saídas desejadas. Matematicamente, isto equivale 

a : 

                       ∑
=

=
pN

p
pEE

1
                                                                                     (3.3)                            

onde Ep representa o erro entre o valor desejado de cada padrão e o encontrado pela rede e é 

fornecido por : 
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O método do gradiente descendente usa a informação do gradiente para calcular a direção 

de busca, ou seja, como o valor do gradiente determina a direção descendente máxima da função. 

Minimizando-se a função erro global, obtém-se : 

                       0)( =∇ wE                                                                                   (3.5) 

No processo de otimização foi empregada a estratégia  de steepest descent 

(RUMELHART & MCCLELLAND, 1986 apud DE SOUZA JR, 1993; HAYKIN, 1994). Este 

método é descrito como se segue para a k-ésima iteração : 

                       )(1 kk wEw ∇−=∆ + η                                                             (3.6) 

onde, w é o vetor de variáveis independentes de otimização, ou seja, pesos e bias, e o parâmetro 

de ajuste η é a taxa de aprendizagem (tomado como valor fixo, positivo e menor que 1,0).  

 As duas fases do treinamento via backpropagation visam atualizar os pesos das conexões. 

O algorítimo proposto está no ANEXO A. Depois de treinada a rede pode-se então proceder com 

a etapa de utilização da rede, a qual corresponde às equações A.1 a A.5 do referido anexo. 

 Uma característica inerente ao método backpropagation é que ele, em alguns casos, pode 

se tornar excessivamente lento, quando por exemplo os passos usados na correção dos pesos e 

bias, são pequenos. Em outros casos, apresentam oscilações nos pesos, quando estes mesmos 

passos são grandes e a resposta se aproxima do valor desejado. Para evitar as oscilações, soma-se 

um termo de momento à Equação 3.6; desta forma passa-se a ter : 

                       kkk wwEw ∆+∇−=∆ + εη )(1                                           (3.7) 
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 Contudo, a Equação 3.7, para ε  fixo, pode não ser suficiente para resolver problemas de 

oscilação. Alguns trabalhos foram desenvolvidos para contornar estas dificuldades de 

convergência. As linhas de trabalho mais utilizadas são aquelas onde o problema de treinamento 

da rede é reestruturado usando estratégias tradicionais de engenharia, como por exemplo no 

estudo de FILKIN (1989, apud DE SOUZA JR, 1993), no qual o treinamento é visto como uma 

evolução contínua de w no tempo, sendo expresso por equações diferenciais ordinárias que são 

resolvidas usando uma rotina – DIVPAG – da biblioteca IMSL (IMSL, Inc., Houston, Texas 

apud DE SOUZA JR, 1993). 

 Algumas propostas têm surgido na literatura de um ajuste menos empírico da taxa de 

aprendizado, destacando o uso do método steepest descent com ajuste dinâmico de 

η (ε = 0) através de busca unidimensional (WATROUS, 1987 apud DE SOUZA JR, 1993; 

VIEIRA, 2002). Os autores LEONARD & KRAMER (1990, apud DE SOUZA JR, 1993, 

VIEIRA, 2002) propuseram método de gradiente de direções conjugadas, com η e ε  ajustados 

dinamicamente. A direção de busca S na iteração k + 1 é gerada recursivamente como segue : 

            )( 00 WES ∇−=                                                                         (3.8) 

                       kkk SWES ε+∇−= ++ )( 11                                                     (3.9) 
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onde o vetor dos pesos W foi determinado usando-se uma busca unidimensional (interpolação 

quadrática) para η, 

                       kkk SWW η+=+1                                                                       (3.11) 

 O método de busca para η elimina as oscilações do gradiente descendente com passo 

fixo. 
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 Outros trabalhos adotam o método de Newton, no qual a direção de busca leva em conta 

outras informações de segunda ordem sobre a função objetivo. Nesse método a Equação 3.5 

pode ser reescrita, 

                        0)()( =∆+∇ kk wwHwE                                       (3.12) 

de modo que,                           

                         )()]([ 1
kkk wEWHw ∇−=∆ −

                                 (3.13) 

o que é equivalente à, 

                         )()( kkk wEwwH ∇−=∆                                           (3.14) 

onde H é a matriz Hessiana (matriz das derivadas segundas parciais da função objetivo em 

relação às variáveis independentes de otimização) (EDGARD & HIMMEBLAU, 1988, apud DE 

SOUZA JR, 1993; VIEIRA 2002). Os valores de )( kwE∇ representam o gradiente do erro em 

função das variáveis independentes (pesos e bias) do método steepest descent, e são 

apresentados no ANEXO B. 

 O método steepest descent corresponde a um caso particular do método de Newton, onde 

a matriz Hessiana foi substituída por um escalar (DE SOUZA JR, 1993). 

 Conforme já introduzido, a rotina computacional aqui usada para a identificação do 

processo em redes neurais foi desenvolvida por CASTIER (1990), e foi baseada em uma rotina 

de minimização da função multivariável usando o algorítimo do gradiente conjugado de 

FLETCHER & REEVES (1964) e revisada por DE SOUZA JR (1996). Assim, por já existir uma 

gama bastante rica de trabalhos já desenvolvidos, não se justifica o tempo dispendido em criar o 

próprio modelo, e a utilização da rotina já pronta mediante a realização de pequenos ajustes para 

a adequação do problema, se constitui uma prática comum, possibilitando um melhor 

aproveitamento do tempo disponível para outras atividades. 

 

 
~

 
~ 

 
~ 
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3.5.2 Identificação da Coluna de Destilação 

 

 Para o início dos trabalhos de identificação do processo da coluna de destilação, o 

primeiro passo foi a configuração da primeira rede. Neste momento foi essencial que os 

resultados da simulação já estivessem convenientemente tabulados. Assim, ficou definido que a 

rede teria 3 camadas, sendo o número de neurônios na primeira camada igual ao número de 

entradas e similarmente para o número de neurônios na terceira camada foi igual ao número de 

saídas. A segunda camada, ou camada intermediária ficou definida em função de testes 

realizados com diversos valores e que será discutido mais adiante. 

 No processo de identificação em questão, o objetivo é avaliar o comportamento de um 

processo não linear. A identificação pode ser definida como o conhecimento da relação entre as 

entrada e saídas do processo. Neste processo, os valores deverão ser normalizados antes de 

serem apresentados à rede, com o objetivo que valores de ordem de grandeza distintas não 

influenciem nos resultados. A expressão adotada para a normalização resulta num padrão 

limitado entre 0,2 e 0,8, ao invés de 0,0 e 1,0. A escolha desta normalização tem como objetivo 

possibilitar uma pequena extrapolação dos valores e evitar que valores extremos sejam utilizados 

(DE SOUZA JR, 1993).  

Para a identificação da coluna de destilação, algumas discussões preliminares foram 

efetuadas, no sentido de dar consistência à representação, primeiramente no modelo 

fenomenológico. Utilizou-se todas as informações de processo disponíveis para a coluna, que 

são: 

- Temperatura da carga; 

- Temperatura do prato 6 de controle; 

- Pressão de topo; 

- Vazão de refluxo; 

- Carga térmica do refervedor; 
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- Temperatura de topo. 

 Destas, as cinco primeiras são variáveis controladas, sendo que no caso da carga térmica 

do refervedor, a malha de controle é escrava do controle de temperatura no prato 6 da coluna 

(controle em cascata). A modelagem foi executada conforme discutido anteriormente no item 

3.4.1, selecionando-se como graus de liberdade a carga térmica do refervedor e a razão de 

refluxo da coluna. Estas foram as variáveis que o simulador utilizou para fazer convergir as 

especificações internas a serem alcançadas que foram justamente a temperatura do prato 6 e a 

vazão de refluxo respectivamente, ficando desta forma muito próxima da estratégia de controle 

real montada para o controle da coluna. 

 A definição do teor de compostos leves presentes na corrente de carga, e cujo objetivo 

deste trabalho foi o de inferir através da rede neural, se deu como discutido a seguir. A 

PETROFLEX emprega uma concentração de aproximadamente 20,0% a 25,0% de  monômero 

de Butadieno-1,3, no seu sistema reacional. O monômero tem uma pureza de 99,60 %, sendo o 

restante constituído de cis-Buteno-2, que será o componente chave leve na modelagem da 

separação na coluna de destilação. Como as condições acima não variam significativamente, isto 

resulta numa concentração do cis-Buteno-2 aproximadamente constante na carga da coluna em 

valor em torno de 0,07% (700 ppm). Já o teor do Butadieno-1,3 na carga da coluna, é uma 

função não somente da conversão, mas também de outros fatores operacionais como paradas e 

partidas do sistema de reação, podendo assim ocorrer variações em uma amplitude bastante 

significativa. Em levantamento efetuado com base nas análises cromatográficas realizadas na 

carga da coluna, observa-se que a faixa compreendida entre 0,05% a 0,25% (500 ppm a 2500 

ppm) de Butadieno-1,3 abrange a maioria dos resultados que ocorrem na planta. Assim, ficou 

definido que o estudo para gerar os dados necessários para o treinamento da primeira RNA seria 

feito com base em 7 diferentes composições de compostos leves na carga da coluna. Estas 

diferentes composições são relativas à concentração do Butadieno-1,3 onde utilizou-se os valores 

de 0,05%, 0,10%, 0,15%, 0,18%, 0,20%, 0,23% e 0,25% (500, 1000, 1500, 1800, 2000, 2300 e 

2500 ppm) ficando o cis-Buteno-2 com uma concentração fixa em 0,07% (700 ppm).  

 Dando continuidade à modelagem para a geração dos padrões para o treinamento da 

primeira rede, que foi a responsável por inferir o teor dos compostos leves na carga, variou-se os 

parâmetros seguintes, na ordem de precedência : 
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- Vazão de refluxo : 8400 kg/h a 10000 kg/h; 

- Temperatura do prato 6 : 117,0 ºC a 119,0 °C; 

- Temperatura da carga : 110,0 °C a 120,0 °C; 

- Pressão no topo : 3,2 kgf/cm2 g a 3,8 kgf/cm2 g. 

 A configuração da camada de entrada ficou definida com relação às informações de 

processo da coluna, já listadas anteriormente, totalizando 6 neurônios nesta camada. Para a 

camada de saída, como o desejado é representar a concentração dos compostos leves, definiu-se 

como a soma deles a identificação que se deseja fazer, totalizando 1 neurônio na saída.  

Para a definição do número de neurônios na camada intermediária utilizou-se uma 

recomendação prática que está relacionada com a capacidade de generalização da rede, e 

estabelece que este número deve ser maior que a soma dos números de neurônios de entrada e 

saída. Assim, para determinar o número adequado de neurônios na camada intermediária, foram 

realizados treinamentos utilizando-se 8, 10, 12 e 15 nós nesta camada. Aqui, a observação dos 

resultados levou ao emprego dos 15 nós na camada intermediária, pois houve um ganho na 

precisão dos resultados ficando no geral abaixo de 0,9%.  

Para definir-se o número de padrões a ser empregado, utilizou-se uma outra 

recomendação prática, neste caso validada através de outros trabalhos efetuados em unidades 

industriais como o de FORTPIED & HEYMANS (1995), que estabelece que o número de 

padrões  mínimo deve ser cerca de 50 vezes a soma dos neurônios de entrada e saída. Uma vez 

atendidas as recomendações, o número de padrões de treinamento gerados ficou em 756, e a 

configuração da rede usada ficou sendo 6-15-1, ou 6 nós na camada de entrada, 15 nós na 

camada intermediária e 1 nó na camada de saída. 

Esquematicamente a primeira rede neural ficou conforme a Figura 3.1  

 O programa NEUNET, que foi escrito na linguagem de programação FORTRAN, requer 

uma formatação própria para seu processamento. Além disso, conforme discutido anteriormente, 

os padrões precisam ser normalizados antes de serem apresentados à rede para o treinamento. A 

obtenção dos resultados da simulação e sua tabulação numa planilha de dados como o Excel é 

uma tarefa relativamente simples. No entanto, como a tarefa de normalização e tabulação dos 
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padrões em conjunto com outras informações necessárias para a entrada dos dados no programa 

NEUNET seria bastante trabalhosa, foi desenvolvida uma rotina em Visual Basic Application 

dentro do Excel, cujo objetivo foi preparar o arquivo de entrada na formatação exata requerida 

pelo programa NEUNET. Desta forma, a etapa de preparação dos dados ficou simplificada, 

bastando para isto seguir os passos necessários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Representação esquemática da primeira rede 
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3.6 Controle Adaptativo  

 

De acordo com discussão efetuada previamente, embora o projeto da coluna de destilação 

tenha contemplado condições em que a composição dos componentes leves possa alcançar 

valores bastantes elevados, podendo atingir valores de 1,00% no teor de Butadieno-1,3, na 

prática, as composições realizadas no dia a dia da planta demonstram uma situação bem 

diferente. A condição de projeto claramente definiu a condição mais crítica em que ainda assim a 

coluna seria capaz de manter as especificações sob controle. No entanto, baseado na observação 

das condições operacionais, raramente ocorrem estas situações e, apesar de apresentar 

significativas variações, a composição dos componentes leves situa-se na faixa de valores 

adotados neste trabalho, e portanto bem distante da composição tida como base para o projeto. 

Mesmo para a faixa de operação definida neste trabalho verifica-se a necessidade de se 

implementar um dispositivo que possa se adequar às diferentes situações representadas pelas 

variações na composição, justificando assim a implementação do controlador adaptativo, e seu 

sensor primário com base em rede neural que será o responsável pelo sinal de controle. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, estudou-se também a aplicação de uma 

estratégia de controle preditivo, e para isto procurou-se utilizar a rotina intitulada NCONF que 

faz parte da biblioteca IMSL, interna do FORTRAN. Esta rotina implementa o método de 

programação quadrática sucessiva (Succesive Quadratic Programming – SQP) e o método do 

gradiente por diferenças finitas (Finite Difference Gradient), mas não está disponível de uma 

forma aberta, e portanto não se tem acesso aos programas fontes. A mesma consideração pode 

ser feita com relação ao modelo fenomenológico empregado que foi o programa de simulação de 

processos ASPEN PLUS™, onde também não se tem acesso ao código fonte. O objetivo da 

rotina NCONF seria, baseado numa filosofia de resolução de programação não linear, realizar a 

minimização de uma função objetivo criada pelos valores atuais e preditos pela rede, envolvendo 

aí o modelo fenomenológico de uma forma aberta, onde pudessem ser inseridas as rotinas com a 

programação necessária para a minimização da função objetivo e atender aos critérios de 

restrições a serem aplicados ao modelo. 

Assim, o acesso ao código fonte do modelo fenomenológico que no caso em estudo é o 

programa de simulação de processos ASPEN PLUS™, seria imprescindível no caso de uma 
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decisão de seguir adiante com o estudo de implemenção do controlador preditivo com modelo 

(MPC). Para dar continuidade ao trabalho, e tendo em vista a vantagem de não ser dependente de 

modelo de representação dinâmica de processo e as alternativas de recursos disponíveis, foi 

então estudada a alternativa de implementação de controle adaptativo, que é discutida a seguir. 

 Como visto anteriormente, a aplicação desta técnica de controle requer que a variável 

controlada seja correlacionada com uma variável auxiliar, que no caso em estudo é a própria 

composição da carga predita pela primeira RNA. Do estudo preliminar efetuado na coluna de 

destilação utilizando-se o simulador de processo, observa-se que a manutenção do teor de leves 

no fundo da coluna é fortemente dependente da vazão de refluxo aplicada na coluna, indicando 

uma oportunidade para controle. 

 Na condição atual da coluna, o controle é efetuado mantendo-se uma relação fixa entre a 

vazão de refluxo e vazão de carga alimentada à coluna. Na prática isto apresenta resultados 

satisfatórios a maior parte do tempo com relação ao controle do teor de leves. No entanto, o que 

se poderia esperar era que, caso se conhecesse o teor de leves no fundo da coluna a todo 

momento, poderia se variar a vazão de refluxo em função desta informação buscando-se assim 

vazões de refluxo menos conservadoras e que impactassem em um menor consumo de vapor.  

 Para viabilizar a implementação do controlador adaptativo, surgiu assim a necessidade da 

implementação de um segundo sensor virtual para inferir a composição do fundo da coluna, 

baseada nos dados de operação e na composição da carga inferida pela outra rede. Neste ponto, a 

discussão que poderia emergir é o porque  não realizar um único treinamento envolvendo neste 

caso as duas saídas buscadas. Enquanto as duas RNA não contêm informação adicional se 

comparadas com uma única, este arranjo pode beneficiar o esforço de treinamento (DUTTA & 

RHINEHART, 1999). De fato, a tentativa de se buscar as composições dos compostos leves na 

carga e no fundo da coluna baseado em uma única etapa de treinamento resultou em um 

consumo de tempo elevado, sem que os próprios resultados tenham sido satisfatórios. O 

treinamento em separado das redes, sendo que um dos dados de entrada da segunda é o resultado 

da primeira, foi o que apresentou melhores resultados. 

 Uma malha de controle ficou então estabelecida onde o sensor é esta segunda RNA, e a 

saída deste controlador manipula o set-point da malha de controle da vazão de refluxo da coluna. 

Arbitrariamente estabeleceu-se o set-point da malha de controle onde está o sensor virtual em 30 
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ppm de componentes leves, visto que este é um valor que atende adequadamente bem aos 

requisitos de pureza do solvente a ser alimentado à seção de reação da planta. De acordo com 

esta configuração, a variável controlada é o teor dos leves no fundo da coluna, enquanto a 

variável manipulada é a vazão de refluxo da coluna 

 A configuração da camada de entrada desta segunda RNA ficou definida com relação às 

informações de processo da coluna, já listadas e discutidas anteriormente, acrescentando-se  o 

teor de leves na carga, totalizando assim 7 neurônios nesta camada. Para a camada de saída, 

como o desejado é representar a concentração dos compostos leves, analogamente como 

efetuado no processo de identificação do teor dos compostos leves na carga da coluna, definiu-se 

como a soma deles a identificação que se deseja fazer, totalizando 1 neurônio na saída. Para a 

camada intermediária, foram realizados treinamentos utilizando-se 8 e 10 nós nesta camada. 

Neste caso, como não houve diferença significativa na precisão obtida dos resultados, concluiu-

se que um treinamento posterior com um número maior de nós na camada intermediária não 

seria necessário pois além de consumir um tempo de treinamento mais elevado que os anteriores, 

o ganho em precisão nos resultados obtidos seria apenas marginal. Assim, a camada 

intermediária foi considerada como tendo 10 nós, ficando a configuração 7-10-1, ou seja, 7 nós 

na camada de entrada, 10 nós na camada intermediária e 1 nó na camada de saída. 

 Na Figura 3.2 é mostrada uma representação esquemática da configuração da segunda 

rede neural. 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA                                               43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Representação esquemática da segunda rede 

 

3.7 Sintonia da Malha de Controle 

  

O ajuste bem sucedido on-line de um controlador requer dois esforços diferenciados que 

são a identificação do processo e a aplicação de técnicas adequadas dos parâmetros de sintonia 
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do controlador. A identificação do processo com suficiente precisão, de tal forma que o ajuste 

dos parâmetros resultem em um nível máximo de performance do controlador, é certamente  o 

mais difícil e importante  aspecto do esforço computacional. Têm-se a seguir os passos 

realizados para a sintonia dos parâmetros do controlador. 

 

3.7.1 Sintonia de Lambda 

 

 Vários são os métodos disponíveis na literatura para a realização da sintonia dos 

parâmetros PI do controlador. Entre estes podemos citar o método de Cohen-Coon, o de Ziegler-

Nichols, e o que será adotado que também é conhecido como sintonia de Lambda (λ). Este 

método é reconhecido por dar maior robustez à malha de controle. 

 Seja um processo genérico qualquer de controle feedback, e trabalhando-se agora na 

dimensão da aplicação das transformadas de Laplace, têm-se : 

• YSP = Set-Point ou Referência; 

• Y = Medida do processo (PV); 

• E = YSP(s) - Y (s) = erro; 

• U = saída do controlador; 

• D = perturbação na carga; 

• Gc(s) = função de transferência do controlador; 

• Gp(s) = função de transferência do processo; 
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Figura 3.3. Diagrama genérico de uma malha de controle. 

A resposta ao set-point YSP da PV (variável de processo) Y é conhecida como função de 

transferência de malha fechada, dada por: 
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Assumindo um set-point constante, a resposta à perturbação na carga D da PV (variável 

de processo) Y, conhecida como função de sensitividade é dada por: 
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 A saída de processo é Y(s) é dada por: 
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 A função de transferência do controlador fica sendo : 
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Se o nosso sistema em malha fechada responde como um sistema de primeira ordem a 

uma mudança no set-point, nosso GSP(s) é escolhida como sendo  : 

                         1
1)(
+

=
s

sGSP λ                                                                        (3.19) 

onde λ (lambda) é a constante de tempo em malha fechada desejada. 

Poderia ter sido escolhida uma família de curvas, onde o numerador da equação 3.19 não 

fosse necessariamente somente igual a 1. A prática no entanto demonstra que a grande maioria 

dos sistemas comporta-se segundo a equação 3.19, ficando assim justificada a escolha dessa 

equação. 

Na Figura 3.2 a seguir, têm-se um teste em degrau, onde avalia-se a resposta do 

controlador a uma variação no processo para um sistema de 1ª ordem: 
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Figura 3.4. Resposta de um controlador genérico. 
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Neste modelo, têm-se os seguintes parâmetros : 

• Ganho do Processo: definido como a razão entre a variação percentual da saída do 

controlador e a variação percentual da saída do processo. 

                         u
yK p ∆

∆
=                                                                                      (3.20)     

• Constante de Tempo do Processo:  principal característica dinâmica de um processo de 1ª. 

ordem, indica quanto tempo o sistema leva para sair de um steady-state para outro. 

Geralmente a constante de tempo está associada à inércia inerente dos sistemas, em função 

da sua massa (por exemplo vazão). Existem outras causas da inércia, por exemplo, o volume 

dos tanques que impedem que a concentração na saída mude instantaneamente quando da 

variação da concentração de entrada. Sabendo que a reposta de um sistema de 1ª. ordem ao 

degrau unitário pode ser descrita como: 

                      ( )τ/1)( t
p eKty −−= ,                                                               (3.21) 

O termo 
τ/te−

representa o comportamento dependente do tempo. Quando o tempo tende 

a infinito, o termo 
τ/te−

tende a zero. Quanto menor o valor da constante de tempo τ, mais rápido 

este termo tende a zero e, portanto, menor o tempo para o novo steady-state.  

• Tempo Morto do Processo ( dT ):é o tempo necessário para que a saída do processo comece a 

mudar após realizada uma mudança na entrada do mesmo. 

Supondo que o processo a ser controlado por um controlador PI possa ser adequadamente 

descrito por uma dinâmica de primeira ordem com tempo morto: 

                       1
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τ                                                    (3.22)   

Para estender ao método de sintonia de Lambda para processo com tempo morto, é 

necessário aproximar a função de transferência do processo para uma função transferência sem 
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tempo morto. O tempo morto, definido por sTde−  pode ser aproximado pelos primeiros termos da 

expansão da série de TAYLOR, dada por: 

                      .....1 33
!3

122
2
1 +−+−=− sTsTsTe ddd

sTd              (3.23)  

 Para o propósito de se obter a sintonia do controlador para um processo com tempo 

morto, a aproximação da série de TAYLOR de primeira ordem é adequada: 

                       sTe d
sTd −=− 1                                                  (3.24)   

 Assim, obtêm-se a função de transferência aproximada: 
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 Tomando-se a função de transferência do controlador como sendo : 

                      ( ) 
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s
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  Antes de se aplicar na equação 3.15, algumas considerações serão feitas. A primeira delas 

diz respeito ao fato de se buscar um controlador com uma constante de tempo igual à do 

processo, e portanto, Iττ = . A segunda, tomando como base a figura 3.4, e a definição da 

constante de tempo, far-se-á TR = τ. 

 Daí em diante, fazendo-se as transformações necessárias chega-se à função de 

transferência em malha fechada do controlador, que é dada por: 
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A constante de tempo de malha fechada é dada por: 

                       d
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R T
KK
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e o ganho do controlador: 
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Alguns fatores necessitam ser levados em consideração no momento se fazer a sintonia 

de um controlador :  

• Robustez: objetivando-se um controlador com desempenho apropriado submetido a 

diferentes pontos de operação, nos quais os parâmetros do modelo do processo irão variar, o 

loop não deve ser sintonizado de forma agressiva. Esta consideração resulta na regra para a 

seleção de λ : 

     (3.27) 
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λ ≥ 3τ 

λ ≥ 3Td , o que for maior. 

• Incertezas do Modelo: quanto mais precisos os parâmetros do modelo do processo (menor 

desvio padrão) e quanto mais constante forem ao longo dos diferentes pontos de operação, 

mais agressivo o loop pode ser sintonizado 

• Saída do Controlador: quanto mais agressiva for a sintonia do loop, maiores e mais rápidas 

serão as mudanças na saída do controlador 

• Fatores Externos ao loop que está sendo Sintonizado: o método de sintonia de Lambda, que 

permite a escolha da velocidade de resposta, possui a flexibilidade de se escolher Lambda de 

modo que a resposta em malha fechada seja retardada para reduzir a interação com outros 

loops de controle. 

De um modo geral sugere-se utilizar a mesma velocidade de resposta em malha fechada 

de outros loops para otimizar a operação unitária de processo (ex. loops de vazão de um reator). 

 

3.7.2 Ajuste dos Parâmetros de Sintonia 

  

 Para proceder o ajuste dos parâmetros de sintonia do controlador e desenvolver o controle 

adaptativo, uma representação simplificada do comportamento dinâmico do processo foi 

implementada. Conforme observado na Figura 4.12, onde têm-se um fluxograma simplificado do 

esquema aqui proposto, qualquer alteração na vazão do refluxo terá que percorrer toda a coluna 

até alcançar o ponto onde está sendo analisada o teor dos leves na corrente de fundo da coluna. 

Este é portanto o tempo de atraso ou tempo morto ( dT ) do sistema.  

 Para se conhecer com a maior exatidão possível este tempo, existem técnicas conhecidas 

que partem da solução das equações diferenciais do balanço material prato a prato na coluna 

(BUCKLEY P. S. 1964). No entanto, o desenvolvimento de uma metodologia de cálculo para 

esta grandeza e sua conseqüente modelagem para a resolução em um aplicativo para este fim 

como o MATLAB™, consumiria uma parcela de tempo preciosa, além de desviar o foco deste 
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trabalho, considerando-se aí que pode ser realizada uma simplificação que é aceitável para o 

objetivo que está se propondo. Esta simplificação consiste em calcular o tempo de residência do  

líquido em cada prato, uma vez que esta informação é um dos resultados fornecidos pelo 

programa de simulação de processos. O fato de se considerar esta simplificação como aceitável 

resulta em assumir que o cálculo do tempo morto conforme proposto será essencialmente igual, 

ou muito próximo daquele que seria efetuado segundo uma metodologia mais complexa. 

 Uma outra consideração já discutida no item 3.7.1, é que o sistema em estudo possa ser 

descrito por uma dinâmica de 1ª ordem, tendo um tempo morto ou de atraso conforme discutido 

acima. Assim, a função de transferência deste sistema é, como se verificou anteriormente : 
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 Para a utilização da Equação, onde Kc é o ganho proporcional do controlador : 
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é necessário se conhecer a constante de tempo deste sistema, já que conforme discutido no item 

2.4, TR = τ. Sabe-se que, ao atingir o fundo da coluna, a modificação da composição não ocorrerá 

instantaneamente, visto que todo o inventário contido no fundo da coluna necessitará ser 

renovado. O tempo necessário para renovar todo o inventário contido no fundo da coluna será 

considerado como a constante de tempo do sistema, sendo esta uma outra simplificação 

considerada como aceitável para os propósitos deste trabalho. 

 Para a determinação do ganho do processo Kp foi utilizada a Equação a seguir conforme 

item 3.7.1 : 

                       u
yK p ∆

∆
=                                                                                     (3.20) 
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 Onde y é a variável auxiliar que será relacionada ao ganho do controlador e u é a saída do  

controlador, referindo-se à variável que será controlada. Tanto y como u foram geradas pelo 

simulador para proceder-se com a sintonia dos parâmetros do controlador. 

Foram elaborados casos de simulação onde a princípio não houve uma determinação no 

sentido de se manter a composição no fundo da coluna especificada, pois esse será o objetivo do 

controlador adaptativo. Faz-se necessário então ajustar os parâmetros de sintonia deste 

controlador.  

 Partiu-se então de uma condição operacional da coluna que é, para uma carga de 40000,0 

kg/h, mantida uma vazão de refluxo de 8800,0 kg/h. Para estas condições estabeleceu-se quatro 

situações diferentes de teor de leves na carga quais sejam : 

1. Butadieno-1,3 0,05% e cis-Buteno-2 0,07% (500 ppm e 700 ppm respectivamente). 

2. Butadieno-1,3 0,10% e cis-Buteno-2 0,07% (1000 ppm e 700 ppm respectivamente). 

3. Butadieno-1,3 0,15% e cis-Buteno-2 0,07% (1500 ppm e 700 ppm respectivamente). 

4. Butadieno-1,3 0,20% e cis-Buteno-2 0,07% (2000 ppm e 700 ppm respectivamente). 

 Em cada um desses casos foram obtidas as composições de fundo da coluna e, as 

correspondentes vazões de refluxo caso fosse utilizado um valor fixo desejado como 

especificação dos leves no fundo. Em seguida, calculou-se segundo as premissas e equações 

acima, os parâmetros de sintonia do controlador como uma função destas composições. 

 



4. RESULTADOS 53

4. RESULTADOS 

 

4.1 Simulação da Coluna de Destilação  

 

 Para efeito comparativo, mostra-se na Tabela 4.1, as condições típicas da coluna de 

destilação com o balanço material para a carga de 40000,0 kg/h, considerando-se aí a vazão de 

refluxo em 8800,0 kg/h e a temperatura do prato 6 em 117,0 ºC, para a concentração dos 

compostos leves variando na faixa empregada neste trabalho. 

Tabela 4.1 Balanço material para diferentes composições 

Teor de leves na 
carga (ppm) 

1200 1700 2200 2500 2700 3000 3200 

Vazăo de 
destilado (kg/h) 

96,5 116,6 137,3 149,9 158,4 171,1 179,7 

Vazăo de fundo 
(kg/h) 

39883,6 39863,4 39842,7 39830,2 39821,7 39809,0 39800,4 

Água removida 
(kg/h) 

20,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 

Teor de cis-
Buteno-2 no 
fundo (ppm) 

17,4 19,7 21,4 22,2 22,6 23,2 23,5 

Carga térmica 
refervedor 
MMmkcal/h 

1,403 1,383 1,371 1,366 1,363 1,359 1,357 

 

 Para estas condições, os perfis de temperatura obtidos estão de acordo com a Figura 4.1. 

As curvas retratam o grau de dificuldade que existe para a realização da separação. Para uma 

melhor visualização, foi feita uma ampliação desta figura, no trecho compreendido entre o prato 

1 e prato 7 na Figura 4.2. 
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Figura 4.1. Perfis de temperatura para as diferentes composições da carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Ampliação dos perfis de temperatura do prato 1 ao prato 7.  
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 A seguir nos gráficos, apresentam-se os resultados da simulação da coluna de destilação 

que foram empregados nos treinamentos das redes. Procura-se mostrar a influência da variação 

da concentração dos compostos leves na carga da coluna, na especificação da composição destes 

compostos no fundo da mesma. Observe-se que o limite considerado adequado para controle de 

30 ppm é em muitas ocasiões ultrapassado. Conforme já discutido anteriormente nas variáveis 

manipuladas considerou-se a temperatura do prato 6 variando entre 116,0 ºC e 119,0 ºC, 

enquanto para a vazão de refluxo utilizou-se três grupos de valores, 8400,0 kg/h, 9200,0 kg/h e 

10000,0 kg/h, que estão destacados, separando-se os grupos de dados que foram simulados com 

suas respectivas vazões de refluxo. Como parametrização, variou-se a temperatura da carga entre 

105,0 ºC e 115,0 ºC. Um comportamento marcante é a não linearidade das respostas da coluna, 

em que pese o fato de com o aumento da vazão de refluxo há uma clara tendência na redução do 

teor de leves no fundo da coluna, para cada caso estudado. Cada conjunto de gráficos 

corresponde a uma composição distinta (patamares) de compostos leves na carga da coluna, para 

a qual foram variadas as outras condições de processo conforme descrito acima. 
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Figura 4.3. Teor de leves na carga em 1200 ppm e temperatura em 105 ºC. 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Teor de leves na carga em 1200 ppm e temperatura em 110 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Teor de leves na carga em 1200 ppm e temperatura em 115 ºC. 

 

Legenda para as figuras 
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Figura 4.6. Teor dos leves na carga em 1700 ppm e temperatura em 105 ºC 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Teor dos leves na carga em 1700 ppm e temperatura em 110 ºC. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Teor dos leves na carga em 1700 ppm e temperatura em 115 ºC. 

 

 

Legenda para as figuras 
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Figura 4.9. Teor dos leves na carga em 2200 ppm e temperatura em 105 ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Teor dos leves na carga em 2200 ppm e temperatura em 110 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Teor dos leves na carga em 2200 ppm e temperatura em 115 ºC. 

 

 

Legenda para as figuras 
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Figura 4.12. Teor dos leves na carga em 2500 ppm e temperatura em 105 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Teor dos leves na carga em 2500 ppm e temperatura em 110 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Teor dos leves na carga em 2500 ppm e temperatura em 115 ºC. 

 

 

Legenda para as figuras 
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Figura 4.15. Teor dos leves na carga em 2700 ppm e temperatura em 105 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Teor dos leves na carga em 2700 ppm e temperatura em 110 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Teor dos leves na carga em 2700 ppm e temperatura em 115 ºC. 

 

 

Legenda para as figuras 
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Figura 4.18. Teor dos leves na carga em 3000 ppm e temperatura em 105 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Teor dos leves na carga em 3000 ppm e temperatura em 110 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Teor dos leves na carga em 3000 ppm e temperatura em 115 ºC. 

 

 

Legenda para as figuras 
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Figura 4.21. Teor dos leves na carga em 3200 ppm e temperatura em 105 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Teor dos leves na carga em 3200 ppm e temperatura em 110 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Teor dos leves na carga em 3200 ppm e temperatura em 115 ºC. 

 

 

Legenda para as figuras 



4. RESULTADOS 63

4.2 Identificação das Composições de Carga e de Fundo  

 

 Conforme discutido no item 3.5.3, na primeira etapa da identificação da  coluna de 

destilação procedeu-se de forma que a primeira RNA pudesse inferir a composição dos 

componentes leves na carga da coluna. Na Figura 4.10, o gráfico mostra a comparação dos teores 

de componentes leves utilizados na simulação e os obtidos após treinamento e validação da 

RNA. Neste caso não estão consideradas as incertezas presentes e inerentes ao processo. Os 

patamares obtidos representam os casos estudados, onde para uma mesma composição de carga 

obtêm-se varias condições distintas na coluna, combinando-se as demais variáveis de processo 

de acordo com o critério estabelecido. O erro médio obtido foi inferior a 0,9 %. 

 Na Tabela 4.2 é realizada uma comparação dos erros encontrados entre os valores 

buscados e obtidos pela primeira rede por grupo de composições. 

Tabela 4.2 Erros obtidos por grupo de composições de carga da coluna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Erro médio 

1º patamar; leves = 0,12% 1,42% 

2º patamar; leves = 0,17% 1,41% 

3º patamar; leves = 0,20% 0,48% 

4º patamar; leves = 0,25% 0,68% 

5º patamar; leves = 0,27% 0,83% 

6º patamar; leves = 0,30% 0,29% 

7º patamar; leves = 0,32% 1,00% 

Média geral 0,87% 
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Figura.4.24. Identificação da composição dos leves na carga.. 

 O objetivo da segunda RNA foi representar a composição do fundo da coluna.  De acordo 

com a discussão anterior, utilizou-se como dados de entrada as informações de processo da 

coluna em conjunto com os resultados da representação da primeira RNA cujo objetivo foi o de 

representar o teor de compostos leves na carga da coluna. Na comparação efetuada no gráfico da 

Figura 4.11, mostra-se os resultados obtidos via simulador e os obtidos na representação da 

RNA. 

 O erro relativo médio obtido foi de 1,33%. Há no entanto de se ressaltar, que a faixa de 

valores onde se buscou a representação variou de 1,4 ppm a 53,2 ppm de leves no fundo da 

coluna, sendo portanto uma faixa mais ampla que a representação anterior. Como o erro absoluto 

médio foi de apenas 0,12 ppm, e portanto abaixo de 1% para a faixa mais típica entre 20 a 30 

ppm, os resultados foram considerados como bons. 
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Figura.4.25. Identificação da composição dos leves no fundo da coluna. 

 

4.2 Sintonia do Controlador Adaptativo. 

 

 Na Figura 4.11, como pôde ser observado, a princípio não houve uma determinação no 

sentido de se manter a composição no fundo da coluna especificada, pois esse será o objetivo do 

controlador adaptativo. O passo que se seguiu foi o ajuste dos parâmetros de sintonia deste 

controlador.  

 Baseados na metodologia discutida no item 3.7.2, partindo-se da composição selecionada, 

e de acordo com as condições pré-estabelecidas, calculou-se o tempo de residência prato a prato 

para se obter uma aproximação do tempo morto ou tempo de atraso ( dT ) do sistema. 

Conhecendo-se o volume contido no nível de fundo da coluna, uma boa aproximação para a 

constante de tempo , TR = τ., do sistema foi considerar este dado como sendo o tempo necessário 

para todo o inventário contido neste volume seja renovado, assumindo assim a composição 

decorrente da mudança ocorrida na vazão de refluxo da coluna.  
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 Referindo-se à Figura 3.4, e usando-se a Equação 3.20, tem-se que o ganho de processo 

Kp, é definido como sendo a razão entre a variação de saída do controlador e a variação de saída 

do processo. 

                         u
yK p ∆

∆
=                                                                          (3.20)     

 De acordo com a metodologia estabelecida no item 3.7.2, foram obtidos os resultados 

conforme a Tabela 4.3 mostrada a seguir, para utilização na Equação 3.20. 

Tabela 4.3 Valores para utilização na Equação 3.20 

Teor de leves na 

carga % (ppm) 

Variação de saída 

do controlador, 

composição de 

fundo (ppm), ∆y 

Variação na saída 

do processo, vazão 

do refluxo (kg/h), 

∆u 

 Meta 
Valor 

corrente
Meta 

Valor 

corrente 

0,14 (1400) 30 17 8180 8800 

0,17 (1700) 30 18 8140 8800 

0,22 (2200) 30 20 8000 8800 

0,27 (2700) 30 21 7900 8800 

 

 Com os dados da Tabela 4.3, foi então construída a Tabela 4.4 que é mostrada a seguir, 

com os dados necessários para correlacionar o teor dos leves na carga da coluna com os 

parâmetros de sintonia do controlador. O cálculo dos valores apresentados na Tabela 4.4 estão de 

acordo com o estabelecido no item 3.7.2, enquanto Kc foi calculado segundo a Equação 3.28. 

                       







+

=
d

R

p
c T

T
K

K
λ

.1
                                                                  (3.28) 
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 Utilizando uma planilha Excel como recurso, tabulou-se Kc ,o ganho do controlador em 

função das concentrações dos componentes leves presentes na carga. Graficamente chegou-se à 

relação entre o parâmetro Kc (ganho proporcional) do controlador e a composição de carga da 

coluna, descrita através da Equação 4.1. O intervalo de confiança das equações obtidas estão 

restritos às faixas de composição empregadas no estudo. 

Tabela 4.4 Parâmetros de sintonia do controlador 

Teor de leves na 

carga % (ppm) 

Tempo 

morto (min) 

Constante de 

tempo τ (min) 
Kp Kc 

0,14 (1400) 8,1018 3,9745 7,4771 0,0164 

0,17 (1700) 8,1076 3,9761 7,3333 0,0167 

0,22 (2200) 8,1376 3,9785 6,6667 0,0183 

0,27 (2700) 8,1355 3,9806 6,0829 0,0201 

 

                       
x

c eK 0002,00129,0=                                                            (4.1) 

 Para o parâmetro τ, conhecido como o reset (integral) do controlador efetuou-se 

raciocínio análogo e, conforme discutido no item 3.7.2 este parâmetro foi considerado como 

sendo igual à constante de tempo do sistema para cada condição de composição de componentes 

leves na carga. Assim, novamente tabulando numa planilha em Excel τ em função da 

composição da carga, obtêm-se a seguinte relação : 

                       968,30000047,0 += xτ                                           (4.2) 

 Em ambas as equações, x é a composição dos leves na carga da coluna em ppm. 

 Na Figura 4.12, é apresentada esquematicamente a proposição deste trabalho até aqui 

discutido. Observe-se nos destaques, que o analisador virtual de composição no fundo da coluna 

é o controlador mestre da malha em cascata, a qual manipula o set-point do controlador da vazão 

de refluxo da coluna. Os parâmetros de sintonia do controlador mestre serão alterados segundo 



4. RESULTADOS 68

as Equações 4.1 e 4.2, de acordo com a composição dos componentes leves presentes na carga da 

coluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Fluxograma esquemático do sistema proposto, destacando a alteração 

na estratégia de controle.  

 

Legenda : 

Proposto 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

 Conforme se pode observar, a manutenção dos controles da coluna de destilação em 

valores fixados, não são uma garantia contínua que o resultado de especificação obtido está de 

acordo com o que se deseja. Em outras situações os gastos energéticos ficam acima do 

estabelecido, superespecificando desnecessariamente a composição no fundo da coluna. De 

acordo com os dados mostrados na Tabela 4.3, o valor da vazão de refluxo está entre 8% e 10% 

maior que o valor necessário para uma especificação que atende adequadamente as necessidades 

da planta, e com isto gerando conseqüentemente um consumo de vapor maior que o necessário. 

Como o consumo de vapor da coluna de destilação representa a maior parcela dos seus custos 

operacionais, daí vem então a justificativa da implementação do controlador adaptativo. 

 A aplicação de técnicas baseadas em RNA demonstrou que, com base no treinamento 

efetuado, é possível representar o funcionamento da coluna de destilação podendo dar respostas 

com a rapidez que a dinâmica do processo exige em termos das modificações necessárias nos 

parâmetros para um bom controle na coluna de destilação. 

 Inicialmente estudou-se a alternativa de implementar um sistema de controle preditivo 

onde a RNA seria o modelo preditor. Para isto seria necessário ter um modelo de representação 

da dinâmica da coluna. Por ser mais simples, não depender de modelo de representação dinâmica 

e além melhor usar as informações e recursos disponíveis, seguiu-se a linha da implementação 

do controle adaptativo.  

A técnica baseada em controle adaptativo demonstrou um desempenho superior a um 

controlador PI (proporcional e integral) convencional, visto que a aplicação das correções 

passam a ser realizadas na medida do necessário, baseadas em regras estabelecidas que estão de 

acordo com a relação estudada entre o teor dos compostos leves e os parâmetros de sintonia do 

controlador, não provocando outras perturbações que poderiam ocorrer caso fossem mantidos 

fixos os parâmetros de sintonia do controlador. Fica evidente também que o sucesso da 

implementação do controlador adaptativo depende de um dispositivo que possa determinar de 

forma contínua a variável chave, na qual serão baseados os ajustes dos parâmetros de sintonia do 

controlador.   
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Há de se citar também que a técnica de sintonia de λ busca sempre a robustez, 

objetivando-se um controlador com desempenho apropriado que deverá ser submetido a 

diferentes pontos de operação, nos quais os parâmetros do modelo do processo podem variar. 

Assim, a malha de controle não deve ser sintonizada de uma forma “agressiva”, lembrando que 

quanto mais for “agressiva” a sintonia da malha, maiores e mais rápidas serão as mudanças na 

saída do controlador. Retardando a resposta em malha fechada, também pode se reduzir a 

interação com outras malhas de controle.  

Como sugestões para trabalhos futuros podem ser citados : 

• Utilização de um simulador de processos de código aberto para estudar e viabilizar a 

implementação de uma estratégia de controle preditivo com modelo (MPC), mantendo a 

modelagem via rede neural na representação da dinâmica da coluna. 

• Com vistas a uma melhoria na representação do comportamento dinâmico da variação da 

concentração dos componentes ao longo da coluna, buscar rotinas já desenvolvidas e 

utilizadas em outros trabalhos. Assim, os parâmetros obtidos para o controlador 

adaptativo podem melhorar sua representatividade. 
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6. ANEXOS 
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ANEXO A 

 

ALGORITMO DE TREINAMENTO VIA RETROPROPAGAÇÃO (BACKPROPAGATION) 

 

 A seguir é apresentado um algoritmo para atualização dos pesos e bias treinamento da 

rede : 

- Passo 0 : Inicialmente são atribuídos valores aleatórios pequenos aos pesos e bias, evitando 

assim problemas como simetria (caso fossem gerados números iguais) e saturação 

(caso fossem gerados números muito grandes para os pesos). Uma boa opção é gerar 

números entre -1 e +1 (RUMELHART & MCCLELAND, 1986 apud DE SOUZA 

JR., 1993); 

 

- Passo 1 : Para cada padrão p(p = 1,2,...Np), existe um conjunto de entradas Spj,0 ( j = 1,2,...ni) – 

onde ni corresponde ao número de neurônios na camada de entrada; e um conjunto de 

saídas desejadas tpl (l = 1,2,...nl) – onde nl corresponde ao número de nerônios na 

camada de saída L. Apresenta-se um padrão p por vez à rede; 

 

1. A passagem pela primeira camada de neurônios não lineares produz as seguintes 

ativações : 

 

),...2,1()( 0,, njSfS pjlpj ==                                         ( A. 1) 

 

onde f( ) é dada pela função sigmoidal, (Equação 2.2) 
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2. À saída da camada escondida tem-se as ativações, 

 

)( 2,2, pjpl fS λ=                                                               ( A. 2) 

 

hj

n
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=

θλ ( A. 3) 

 

tal que f ( ) é dada pela função sigmoidal (Equação 2.2), e nh representa o número 

de neurônios na camada escondida; 

3. À saída da rede tem-se, 

 

( )LpjLpj fS ,, λ=  

 

LLj

n

i
pijiLpj njSw

i

,...2,1. ,
1
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= ∑

=

θλ ( A. 5) 

 

tal que f ( ) é dada por função sigmoidal (Equação 2.2); 

 

- Passo 2 : Os pesos são atualizados usando o método steepest descent, (Equação 2.2), sendo que 

as equações que fornecem os gradientes, são apresentadas no ANEXO B. 
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Obs. 1 : Na implementação do método pode-se atualizar os pesos após apresentação de cada 

padrão ou após a apresentação de todos os padrões. No presente estudo, foi selecionado 

atualizar os pesos após a apresentação de todos os padrões. 

 

Obs. 2 : Os padrões deverão ser normalizados antes de serem apresentados à rede. 

 

 Repetem-se os passos 1 e 2 até que o erro fornecido por E (Equação 3.7) seja 

minimizado, ou seja, até que o erro seja inferior a um valor previamente estabelecido.  
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ANEXO B 

 

CÁLCULOS DOS ELEMENTOS DE ( )WE∇ DO MÉTODO STEEPEST DESCENT 

 

 São apresentadas aqui as equações que fornecem o gradiente do erro em função das 

variáveis independentes (pesos e bias) para o método do passo decrescente – steepest descent, 

exemplificando para três camadas. (DE SOUZA JR., 1993; HAYKIN, 1994). 

 

 Dada a função representada pela expressão B.1, 

 ∑
=

=
p

p
pEE

1
                                                                                              (B.1) 

onde E representa o erro e, 

 

 ( )
2

1
,2

1 ∑
=

−=
ln

l
plLplp tSE                                                            (B.2) 

 

 Para os pesos wji2 entre a camada escondida e a camada de saída, calcula-se a derivada 

pela regra da cadeia, ou seja, 
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 Para os bias, θj,L, da última camada, calcula-se também pela regra da cadeia, 
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 Para os pesos wji 1 entre a camada de entrada e a camada escondida, calcula-se a derivada 

pela regra da cadeia, 
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 Para os bias, θj, 2 da camada escondida, também pela regra da cadeia generalizada, tem-

se, 
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 A derivada f ‘ (x) – onde x aqui representa uma variável qualquer e f é a função sigmoidal, 

é fornecida por : 
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ANEXO C 

Arquivo de entrada no simulador para identificação da coluna de destilação. 

;Input Summary created by Aspen Plus Rel. 11.1 at 14:39:42 Mon Jul 21, 2003 
 

;Directory D:\Simulações\AspenV11.1 Filename 

D:\DOCUME~1\FBritto\CONFIG~1\Temp\~ap63.tmp 

 

TITLE 'Dados para treinamento da rede'  

 

IN-UNITS MET VOLUME-FLOW='cum/hr' ENTHALPY-FLO='MMkcal/hr'  & 

        HEAT-TRANS-C='kcal/hr-sqm-K' PRESSURE='kg/sqcm'  & 

        TEMPERATURE=C VOLUME=cum DELTA-T=C HEAD=meter  & 

        MOLE-ENTHALP='kcal/mol' MASS-ENTHALP='kcal/kg' HEAT=MMkcal  & 

        MOLE-CONC='mol/l' PDROP='kg/sqcm'  

 

SIM-OPTIONS  

    IN-UNITS MET VOLUME-FLOW='cum/hr' ENTHALPY-FLO='MMkcal/hr'  & 

        HEAT-TRANS-C='kcal/hr-sqm-K' PRESSURE=bar TEMPERATURE=C  & 

        VOLUME=cum DELTA-T=C HEAD=meter MOLE-DENSITY='kmol/cum'  & 

        MASS-DENSITY='kg/cum' MOLE-ENTHALP='kcal/mol'  & 

        MASS-ENTHALP='kcal/kg' HEAT=MMkcal MOLE-CONC='mol/l'  & 

        PDROP=bar  

    SIM-OPTIONS FREE-WATER=YES NPHASE=2  

 

DESCRIPTION " 

    General Simulation with Metric Units :  

    C, bar, kg/hr, kmol/hr, MMKcal/hr, cum/hr.  

       

COMPONENTS  

    AGUA H2O /  

    N-HEXANE C6H14-1 /  

    CYCLOHEX C6H12-1 /  

    BD1,3 C4H6-4 /  

    CIS-BUT2 C4H8-2 /  

    ESTIRENO C8H8 /  

    DIMERO C8H12 /  
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    MCP C6H12-2 /  

    2MPENTAN C6H14-2 /  

    3MPENTAN C6H14-3 /  

    N-HEPTAN C7H16-1 /  

    N-PENTAN C5H12-1  

 

PROPERTIES NRTL-RK SOLU-WATER=2  

    PROPERTIES NRTL-2 / RK-SOAVE  

 

ESTIMATE ALL  

    IN-UNITS SI ENERGY=kcal ENTHALPY='cal/gm' ENTROPY='cal/mol-K'  & 

    NRTL ALL ALL UNIFAC  

 

PROP-DATA MUP 

    PROP-LIST MUP  

    PVAL DIMERO 1.9245E-25  

 

PROP-DATA RKSKIJ-1 

    PROP-LIST RKSKIJ  

    BPVAL N-HEXANE CYCLOHEX -1.1000000E-3  

    BPVAL N-HEXANE N-HEPTAN -1.1000000E-3  

    BPVAL CYCLOHEX N-HEXANE -1.1000000E-3  

    BPVAL CYCLOHEX N-PENTAN 4.10000000E-3  

    BPVAL N-HEPTAN N-HEXANE -1.1000000E-3  

    BPVAL N-HEPTAN N-PENTAN 1.90000000E-3  

    BPVAL N-PENTAN CYCLOHEX 4.10000000E-3  

    BPVAL N-PENTAN N-HEPTAN 1.90000000E-3  

 

PROP-DATA NRTL-1 

    PROP-LIST NRTL  

    BPVAL AGUA N-HEXANE 7.649700000 962.7409000 .2000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 0.0 55.00000000  

    BPVAL N-HEXANE AGUA -9.827300000 4815.058600 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 55.00000000  

    BPVAL AGUA CYCLOHEX 13.14280000 -1066.976400 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 10.00000000 53.00000000  

    BPVAL CYCLOHEX AGUA -10.45850000 4954.897000 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 10.00000000 53.00000000  

    BPVAL AGUA ESTIRENO 150.5774000 -5675.065900 .2000000000  & 

        0.0 -21.68180000 0.0 6.000000000 65.00000000  
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    BPVAL ESTIRENO AGUA -176.7152000 10542.57030 .2000000000  & 

        0.0 25.52320000 0.0 6.000000000 65.00000000  

    BPVAL AGUA DIMERO 0.0 3113.903800 .2000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        25.00000000 25.00000000  

    BPVAL DIMERO AGUA 0.0 3113.903800 .2000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        25.00000000 25.00000000  

    BPVAL AGUA MCP 8.807000000 296.7077000 .2000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 10.00000000 30.00000000  

    BPVAL MCP AGUA -8.947000000 4405.205600 .2000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 10.00000000 30.00000000  

    BPVAL N-HEXANE CYCLOHEX -1.093500000 196.5833000 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 20.00000000 80.80000000  

    BPVAL CYCLOHEX N-HEXANE 1.434700000 -249.8242000 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 20.00000000 80.80000000  

    BPVAL N-HEXANE MCP 0.0 -154.7084000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 31.68000000 71.85000000  

    BPVAL MCP N-HEXANE 0.0 191.1440000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 31.68000000 71.85000000  

    BPVAL CYCLOHEX MCP 0.0 -56.93500000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 71.82000000 80.78000000  

    BPVAL MCP CYCLOHEX 0.0 58.13760000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 71.82000000 80.78000000  

    BPVAL BD1,3 CIS-BUT2 0.0 12.78280000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 5.000000000 65.00000000  

    BPVAL CIS-BUT2 BD1,3 0.0 -6.429700000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 5.000000000 65.00000000  

    BPVAL BD1,3 ESTIRENO .7805000000 77.51380000 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 -30.00000000 90.00000000  

    BPVAL ESTIRENO BD1,3 1.317200000 -422.1488000 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 -30.00000000 90.00000000  

    BPVAL AGUA BD1,3 0.0 1668.705470 .3000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL BD1,3 AGUA 0.0 551.0000800 .3000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL AGUA CIS-BUT2 0.0 1599.286590 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CIS-BUT2 AGUA 0.0 900.9588740 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL N-HEXANE BD1,3 0.0 -67.42616760 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  
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    BPVAL BD1,3 N-HEXANE 0.0 177.8164560 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL N-HEXANE CIS-BUT2 0.0 157.7985910 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CIS-BUT2 N-HEXANE 0.0 -142.6920810 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL N-HEXANE ESTIRENO 0.0 79.19175090 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL ESTIRENO N-HEXANE 0.0 104.2469110 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL N-HEXANE DIMERO 0.0 93.77672760 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL DIMERO N-HEXANE 0.0 -17.24860080 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CYCLOHEX BD1,3 0.0 2.505352580 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL BD1,3 CYCLOHEX 0.0 115.5278710 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CYCLOHEX CIS-BUT2 0.0 -4.971222580 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CIS-BUT2 CYCLOHEX 0.0 23.21192470 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CYCLOHEX ESTIRENO 0.0 148.2907600 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL ESTIRENO CYCLOHEX 0.0 -8.502717970 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CYCLOHEX DIMERO 0.0 166.5287160 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL DIMERO CYCLOHEX 0.0 -103.6253610 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL BD1,3 DIMERO 0.0 159.6807760 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL DIMERO BD1,3 0.0 -142.8890980 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL BD1,3 MCP 0.0 115.9194800 .3000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL MCP BD1,3 0.0 2.491781230 .3000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CIS-BUT2 ESTIRENO 0.0 212.9151850 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  
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    BPVAL ESTIRENO CIS-BUT2 0.0 -103.8616300 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CIS-BUT2 DIMERO 0.0 165.9355240 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL DIMERO CIS-BUT2 0.0 -150.0392800 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL CIS-BUT2 MCP 0.0 126.9813860 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL MCP CIS-BUT2 0.0 -94.63363670 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL ESTIRENO DIMERO 0.0 88.39484520 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL DIMERO ESTIRENO 0.0 -27.41901910 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL ESTIRENO MCP 0.0 -9.225330330 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL MCP ESTIRENO 0.0 148.6914640 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL DIMERO MCP 0.0 -91.59429580 .3000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL MCP DIMERO 0.0 149.8630740 .3000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        -273.1500000 726.8500000  

    BPVAL AGUA 2MPENTAN 12.88480000 -577.0172000 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 25.00000000  

    BPVAL 2MPENTAN AGUA -5.412000000 3565.592300 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 25.00000000  

    BPVAL N-HEXANE 2MPENTAN 0.0 -199.0606000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 10.00000000 40.00000000  

    BPVAL 2MPENTAN N-HEXANE 0.0 260.5415000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 10.00000000 40.00000000  

    BPVAL AGUA 3MPENTAN 10.80400000 -1.099900000 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 25.00000000  

    BPVAL 3MPENTAN AGUA -8.767300000 4546.638700 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 25.00000000  

    BPVAL N-HEXANE 3MPENTAN 0.0 -163.6324000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 10.00000000 40.00000000  

    BPVAL 3MPENTAN N-HEXANE 0.0 197.2932000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 10.00000000 40.00000000  

    BPVAL AGUA N-HEPTAN -9.865200000 4795.660200 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 50.00000000  
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    BPVAL N-HEPTAN AGUA 10.54680000 440.7775000 .2000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 0.0 50.00000000  

    BPVAL N-HEXANE N-HEPTAN 0.0 41.09800000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 14.00000000 98.60000000  

    BPVAL N-HEPTAN N-HEXANE 0.0 -47.34870000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 14.00000000 98.60000000  

    BPVAL CYCLOHEX N-HEPTAN -1.735800000 304.6575000 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 25.00000000 98.40000000  

    BPVAL N-HEPTAN CYCLOHEX 2.311700000 -384.7698000 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 25.00000000 98.40000000  

    BPVAL AGUA N-PENTAN 12.38660000 -791.7913000 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 30.00000000  

    BPVAL N-PENTAN AGUA -10.68920000 5051.727500 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 0.0 30.00000000  

    BPVAL N-HEXANE N-PENTAN 0.0 -213.8231000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 25.00000000 68.20000000  

    BPVAL N-PENTAN N-HEXANE 0.0 246.7632000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 25.00000000 68.20000000  

    BPVAL CYCLOHEX N-PENTAN 0.0 268.1883000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 36.05000000 80.75000000  

 

    BPVAL N-PENTAN CYCLOHEX 0.0 -172.4757000 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 36.05000000 80.75000000  

    BPVAL MCP N-PENTAN 0.0 -133.0370000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 36.05000000 71.80000000  

    BPVAL N-PENTAN MCP 0.0 183.4505000 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 36.05000000 71.80000000  

    BPVAL N-HEPTAN N-PENTAN -3.335700000 1283.840100 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 130.6000000 253.5000000  

    BPVAL N-PENTAN N-HEPTAN 6.359900000 -2516.694600 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 130.6000000 253.5000000  

 

PROP-DATA NRTL-2 

    IN-UNITS ENG  

    PROP-LIST NRTL 2  

    BPVAL AGUA N-HEXANE 7.649700000 1732.933606 .2000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 32.00000374 131.0000030  

    BPVAL N-HEXANE AGUA -9.827300000 8667.105411 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 32.00000374 131.0000030  

    BPVAL AGUA CYCLOHEX 13.14280000 -1920.557505 .2000000000  & 
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        0.0 0.0 0.0 50.00000360 127.4000030  

    BPVAL CYCLOHEX AGUA -10.45850000 8918.814529 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 50.00000360 127.4000030  

    BPVAL AGUA ESTIRENO 163.3216727 -10215.11854 .2000000000  & 

        0.0 -21.68180000 0.0 42.80000366 149.0000028  

    BPVAL ESTIRENO AGUA -191.7173964 18976.62639 .2000000000  & 

        0.0 25.52320000 0.0 42.80000366 149.0000028  

    BPVAL AGUA DIMERO 0.0 5605.026795 .2000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        77.00000338 77.00000338  

    BPVAL DIMERO AGUA 0.0 5605.026795 .2000000000 0.0 0.0 0.0  & 

        77.00000338 77.00000338  

    BPVAL AGUA MCP 8.807000000 534.0738557 .2000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 50.00000360 86.00000331  

    BPVAL MCP AGUA -8.947000000 7929.370017 .2000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 50.00000360 86.00000331  

    BPVAL N-HEXANE CYCLOHEX -.9898000000 302.3002776 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 68.00000346 177.4400026  

    BPVAL CYCLOHEX N-HEXANE 1.263700000 -364.1466571 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 68.00000346 177.4400026  

    BPVAL N-HEXANE MCP 0.0 -277.1231378 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 89.02400329 161.3300027  

    BPVAL MCP N-HEXANE 0.0 342.2888973 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 89.02400329 161.3300027  

    BPVAL CYCLOHEX MCP 0.0 -106.1569792 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 161.2760027 177.4040026  

    BPVAL MCP CYCLOHEX 0.0 107.3869191 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 161.2760027 177.4040026  

    BPVAL BD1,3 ESTIRENO .6054000000 281.1158978 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 -21.99999582 194.0000024  

    BPVAL ESTIRENO BD1,3 .7955000000 -541.8917957 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 -21.99999582 194.0000024  

    BPVAL AGUA 2MPENTAN 12.88480000 -1038.630952 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 32.00000374 77.00000338  

    BPVAL 2MPENTAN AGUA -5.412000000 6418.066089 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 32.00000374 77.00000338  

    BPVAL N-HEXANE 2MPENTAN 0.0 -359.3195971 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 50.00000360 104.0000032  

    BPVAL 2MPENTAN N-HEXANE 0.0 470.0692762 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 50.00000360 104.0000032  

    BPVAL AGUA 3MPENTAN 10.80400000 -1.979819984 .2000000000  & 
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        0.0 0.0 0.0 32.00000374 77.00000338  

    BPVAL 3MPENTAN AGUA -8.767300000 8183.949595 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 32.00000374 77.00000338  

    BPVAL N-HEXANE 3MPENTAN 0.0 -295.7720376 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 50.00000360 104.0000032  

    BPVAL 3MPENTAN N-HEXANE 0.0 356.6609971 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 50.00000360 104.0000032  

    BPVAL AGUA N-HEPTAN -9.865200000 8632.188291 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 32.00000374 122.0000030  

    BPVAL N-HEPTAN AGUA 10.54680000 793.3994937 .2000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 32.00000374 122.0000030  

    BPVAL N-HEXANE N-HEPTAN 0.0 86.53211931 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 57.20000354 209.4800023  

    BPVAL N-HEPTAN N-HEXANE 0.0 -101.1623392 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 57.20000354 209.4800023  

    BPVAL CYCLOHEX N-HEPTAN -1.699900000 533.8965557 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 77.00000338 209.1200023  

    BPVAL N-HEPTAN CYCLOHEX 2.193700000 -637.9869549 .3000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 77.00000338 209.1200023  

    BPVAL AGUA N-PENTAN 12.38660000 -1425.224329 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 32.00000374 86.00000331  

    BPVAL N-PENTAN AGUA -10.68920000 9093.109427 .2000000000  & 

        0.0 0.0 0.0 32.00000374 86.00000331  

    BPVAL N-HEXANE N-PENTAN 0.0 -324.7648174 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 77.00000338 154.7600028  

    BPVAL N-PENTAN N-HEXANE 0.0 340.1148573 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 77.00000338 154.7600028  

    BPVAL CYCLOHEX N-PENTAN 0.0 456.7973363 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 96.89000322 177.3500026  

    BPVAL N-PENTAN CYCLOHEX 0.0 -315.3443375 .3000000000 0.0  & 

        0.0 0.0 96.89000322 177.3500026  

    BPVAL MCP N-PENTAN 0.0 -132.2503189 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 96.89000322 161.2400027  

    BPVAL N-PENTAN MCP 0.0 178.0277386 .3000000000 0.0 0.0  & 

        0.0 96.89000322 161.2400027  

    BPVAL N-HEPTAN N-PENTAN 0.0 1972.034084 .1600000000 0.0  & 

        0.0 0.0 158.0000027 158.0000027  

    BPVAL N-PENTAN N-HEPTAN 0.0 -1303.140050 .1600000000 0.0  & 

        0.0 0.0 158.0000027 158.0000027  
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STREAM CARGA  

    IN-UNITS MET  

    SUBSTREAM MIXED TEMP=30. <C> PRES=4.9 <kg/sqcm>  & 

        MASS-FLOW=40000.  

    MASS-FRAC AGUA 0.0005 / N-HEXANE 0.561 / CYCLOHEX 0.1253 / & 

        BD1,3 0.002 / CIS-BUT2 0.0007 / ESTIRENO 0.0002 /  & 

        DIMERO 0.0003 / MCP 0.1235 / 2MPENTAN 0.0549 /  & 

        3MPENTAN 0.1295 / N-HEPTAN 0.0001 / N-PENTAN 0.002  

 

BLOCK DA-2212 RADFRAC  

    IN-UNITS SI ENERGY=kcal ENTHALPY='cal/gm' ENTROPY='cal/mol-K'  & 

        FLOW='kg/hr' MASS-FLOW='kg/hr' VOLUME-FLOW='cum/hr'  & 

        ENTHALPY-FLO='MMkcal/hr' MOLE-HEAT-CA='cal/mol-K'  & 

        HEAT-TRANS-C='kcal/sec-sqm-K' POWER=kW PRESSURE='kg/sqcm'  & 

        TEMPERATURE=C DELTA-T=C MOLE-ENTHALP='kcal/mol'  & 

        MASS-ENTHALP='MMkcal/kg' MASS-ENTROPY='cal/gm-K'  & 

        ELEC-POWER=kW MASS-HEAT-CA='cal/gm-K' UA='kcal/sec-K'  & 

        HEAT=MMkcal PDROP-PER-HT='mbar/m' PDROP='kg/sqcm'  & 

        HEAT-FLUX='cal/sec-m' VFLOW-LENGTH='sqm/hr'  & 

        INVERSE-HT-C='sec-sqcm-K/cal' VOL-ENTHALPY='kcal/cum'  

    PARAM NSTAGE=42 ALGORITHM=SUM-RATES EFF=MURPHREE MAXOL=35  & 

        DAMPING=MEDIUM P-UPDATE=YES  

    COL-CONFIG CONDENSER=TOTAL REBOILER=KETTLE  

    FEEDS CARGA2 21  

    PRODUCTS LEVES 1 L1 / AGUA 1 W / DA12FUN 42 L  

    PSEUDO-STREA VAPTOP 2 PHASE=V / REB 41 / REF-12 1  

    P-SPEC 1 4.5  

    COL-SPECS QN=1.8056 DP-COL=0.25 MASS-D=500. DP-COND=0.18  

    SC-REFLUX TEMP=33.  

    T-EST 1 36.7 / 2 39. / 3 40.3 / 4 43.5 / 5 52.4 /  & 

        6 73.1 / 7 98. / 8 111.1 / 9 115.6 / 10 116.9 /  & 

        11 117.3 / 12 117.5 / 13 117.7 / 14 117.9 / 15  & 

        118.1 / 16 118.3 / 17 118.5 / 18 118.7 / 19 119. / & 

        20 119.3 / 21 119.6 / 22 120.5 / 23 121.2 / 24  & 

        121.7 / 25 122.3 / 26 122.8 / 27 123.3 / 28  & 

        123.8 / 29 124.2 / 30 124.6 / 31 124.9 / 32  & 

        125.2 / 33 125.4 / 34 125.7 / 35 125.8 / 36 126. / & 

        37 126.2 / 38 126.3 / 39 126.4 / 40 126.5 / 41  & 

        126.6 / 42 126.8  

    SPEC 1 TEMP 116. STAGE=6  
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    SPEC 2 MASS-L1 8200.  

    VARY 1 QN 0.5 4.  

    VARY 2 MASS-D 50. 1000.  

    COND-HCURVE 1 PROPERTIES=HXDESIGN  

    REB-HCURVE 1 PROPERTIES=HXDESIGN  

 

    TRAY-RATE 1 2 41 BALLAST DIAM=1.676 P-UPDATE=YES  & 

        WEIR-HT-A=50. <mm> DC-CLEAR-SID=38. <mm> VALVE-TYPE=V-1  & 

        NVALVES=215  

    PROPERTIES NRTL-RK SOLU-WATER=2  

    BLOCK-OPTION FREE-WATER=YES  

    STEFF-SEC SECNO=1 2 20 0.8 / SECNO=2 21 41 0.7  

 

SENSITIVITY S-2  

    DEFINE TTOPO BLOCK-VAR BLOCK=DA-2212 VARIABLE=TEMP  & 

        SENTENCE=PROFILE ID1=2  

    DEFINE QREB BLOCK-VAR BLOCK=DA-2212 VARIABLE=REB-DUTY  & 

        SENTENCE=RESULTS  

    DEFINE FCARGA STREAM-VAR STREAM=CARGA SUBSTREAM=MIXED  & 

        VARIABLE=MASS-FLOW  

    DEFINE XBD13 MASS-FRAC STREAM=CARGA SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=BD1,3  

    DEFINE XCC4 MASS-FRAC STREAM=CARGA SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=CIS-BUT2  

    DEFINE TEMP6 BLOCK-VAR BLOCK=DA-2212 VARIABLE=TEMP  & 

        SENTENCE=PROFILE ID1=6  

    DEFINE FREFLU BLOCK-VAR BLOCK=DA-2212 VARIABLE=MASS-L1  & 

        SENTENCE=COL-RESULTS  

    DEFINE BD13FU MASS-FRAC STREAM=DA12FUN SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=BD1,3  

    DEFINE CC4FUN MASS-FRAC STREAM=DA12FUN SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=CIS-BUT2  

    DEFINE NHEXT MASS-FLOW STREAM=LEVES SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=N-HEXANE  

    DEFINE CICLOT MASS-FLOW STREAM=LEVES SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=CYCLOHEX  

    DEFINE MCPT MASS-FLOW STREAM=LEVES SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=MCP  

    DEFINE NPENTT MASS-FLOW STREAM=LEVES SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=N-PENTAN  
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    DEFINE M2PETT MASS-FLOW STREAM=LEVES SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=2MPENTAN  

    DEFINE M3PETT MASS-FLOW STREAM=LEVES SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=3MPENTAN  

    DEFINE NHEPTT MASS-FLOW STREAM=LEVES SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=N-HEPTAN  

    DEFINE NHEXF MASS-FLOW STREAM=CARGA2 SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=N-HEXANE  

    DEFINE CICLOF MASS-FLOW STREAM=CARGA2 SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=CYCLOHEX  

    DEFINE MCPF MASS-FLOW STREAM=CARGA2 SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=MCP  

    DEFINE M3PETF MASS-FLOW STREAM=CARGA2 SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=3MPENTAN  

    DEFINE M2PETF MASS-FLOW STREAM=CARGA2 SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=2MPENTAN  

    DEFINE NHEPTF MASS-FLOW STREAM=CARGA2 SUBSTREAM=MIXED  & 

        COMPONENT=N-HEPTAN  

F      SOLVTP = (NHEXT + CICLOT + MCPT + M2PETT + M3PETT + NHEPTT)  

F      SOLVCG = (NHEXF+CICLOF+MCPF+M2PETF+M3PETF+NHEPTF)  

F      SOLVLS = SOLVTP/SOLVCG  

    TABULATE 1 "TTOPO" COL-LABEL="   TEMP" "   TOPO" UNIT-LABEL= & 

        "      C"  

    TABULATE 2 "FCARGA" COL-LABEL="   VAZAO" "  CARGA"  & 

        UNIT-LABEL="   KG/H"  

    TABULATE 3 "QREB" COL-LABEL="   CALOR" "   REFER" UNIT-LABEL= & 

        "MMKCAL/H"  

    TABULATE 4 "XBD13/1D-6" COL-LABEL="  CONC" "  BD 1,3"  & 

        UNIT-LABEL="   PPM"  

    TABULATE 5 "XCC4/1D-6" COL-LABEL="  CONC" " CIS BUT"  & 

        UNIT-LABEL="   PPM"  

    TABULATE 6 "TEMP6" COL-LABEL="  TEMP" "     #6" UNIT-LABEL= & 

        "     C"  

    TABULATE 7 "FREFLU" COL-LABEL=" VAZAO" " REFLUXO" UNIT-LABEL= & 

        "   KG/H"  

    TABULATE 8 "BD13FU"  

    TABULATE 9 "CC4FUN"  

    TABULATE 10 "SOLVLS"  

    TABULATE 11 "SOLVTP"  

    TABULATE 12 "SOLVCG"  
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    VARY BLOCK-VAR BLOCK=PRE-AQ VARIABLE=TEMP SENTENCE=PARAM  

    RANGE LIST=105. 110. 115. 120.  

    VARY BLOCK-VAR BLOCK=DA-2212 VARIABLE=VALUE SENTENCE=SPEC  & 

        ID1=1  

    RANGE LIST=389.15 390.15 391.15 392.15  

    VARY BLOCK-VAR BLOCK=DA-2212 VARIABLE=PRES SENTENCE=P-SPEC  & 

        ID1=1  

    RANGE LIST=4.2 4.5 4.8  

    VARY BLOCK-VAR BLOCK=DA-2212 VARIABLE=VALUE SENTENCE=SPEC  & 

        ID1=2  

    RANGE LIST=2.333333 2.555556 2.7777778  

 

CONV-OPTIONS  

    PARAM TEAR-METHOD=BROYDEN  

 

PROPERTY-REP PCES PARAM-PLUS  

; 

; 

; 

; 

; 

; 
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