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RESUMO 
 

O desafio para a área de monitoramento de processos, em indústrias químicas, ainda 

é a etapa de detecção, com a necessidade de desenvolvimento de sistemas confiáveis. 

Pode-se resumir que um sistema é confiável, ao ser capaz de detectar as situações 

anormais, de modo precoce, e, ao mesmo tempo, de minimizar a geração de alarmes 

falsos. Ao se ter um sistema confiável, pode-se empregá-lo para auxiliar o operador, 

de fábricas, no processo de tomada de decisões. O objetivo deste estudo é apresentar 

uma metodologia, baseada na técnica, modelo oculto de Markov (HMM, acrônimo 

de “Hidden Markov Model”), para se detectar situações anormais em caldeiras de 

recuperação química. As aplicações de maior sucesso de HMM são na área de 

reconhecimento de fala. Pode-se citar como aspectos positivos: o raciocínio 

probabilístico, a modelagem explícita, e a identificação a partir de dados históricos. 

Fez-se duas aplicações. O primeiro estudo de caso é no “benchmark” de um sistema 

de evaporação múltiplo efeito de uma fábrica de produção de açúcar. Identificou-se 

um HMM, característico de operação normal, para se detectar cinco situações 

anormais no atuador responsável por regular o fluxo de xarope de açúcar para o 

primeiro evaporador. A detecção, para as três situações abruptas, é imediata, uma vez 

que o HMM foi capaz de detectar alterações, abruptas, no sinal da variável 

monitorada. Em relação às duas situações incipientes, foi possível detectá-las ainda 

em estágio inicial; ao ser o valor de f (vetor responsável por representar a intensidade 

de um evento anormal, com o tempo), no instante da detecção, próximo a zero, igual 

a 2,8% e 2,1%, respectivamente. O segundo estudo de caso é em uma caldeira de 

recuperação química, de uma fábrica de produção de celulose, no Brasil. O objetivo é 

monitorar o acúmulo de depósitos de cinzas sobre os equipamentos da sessão de 

transferência de calor convectivo, através de medições de perda de carga. Este é um 

dos principais desafios para se aumentar a eficiência operacional deste equipamento. 

Após a identificação de um HMM característico de perda de carga alta, pôde-se 

verificar a sua capacidade de informar o estado atual e, por consequência, a tendência 

do sistema, de modo similar à um preditor. Pôde-se demonstrar também a utilidade 

de se definir limites de controle, com o objetivo de se ter a informação sobre a 

distância entre o estado atual e os níveis de alarme de perda de carga. 
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ABSTRACT 
 

The greatest challenge faced by the area of process monitoring in chemical industries 

still resides in the fault detection task, which aims at developing reliable systems. 

One may say that a system is reliable if it is able to perform early fault detection and, 

at the same time, to reduce the generation of false alarms. Once there is a reliable 

system available, it can be employed to help operators, in factories, in the decision-

making process. The aim of this study is presenting a methodology, based on the 

Hidden Markov Model (HMM) technique, suggesting its use in the detection of 

abnormal situations in chemical recovery boilers. The most successful applications of 

HMM are in the area of speech recognition. Some of its advantages are: probabilistic 

reasoning, explicit modeling and the identification based on process history data. 

This study discusses two applications. The first one is on a benchmark of a multiple 

evaporation system in a sugar factory. A HMM representative of the normal 

operation was identified, in order to detect five abnormal situations at the actuator 

responsible for controlling the syrup flow to the first evaporator. The detection result 

for the three abrupt situations was immediate, since the HMM was capable of 

detecting the statistical changes on the signal of the monitored variable as soon as 

they occurred. Regarding to the two incipient situations, the detection was done at an 

early stage. For both events, the value of vector f (responsible for representing the 

strength of an abnormal event over time), at the time it occurred, was near zero, 

equal to 2.8 and 2.1%, respectively. The second case study deals with the application 

of HMM in a chemical recovery boiler, belonging to a cellulose mill, in Brazil. The 

aim is monitoring the accumulation of ash deposits over the equipments of the 

convective heat transfer section, through pressure drop measures. This is one of the 

main challenges to be overcome nowadays, bearing in mind the interest that exists in 

increasing the operational efficiency of this equipment. Initially, a HMM for high 

values of pressure drop was identified. With this model, it was possible to check its 

capacity to inform the current state, and consequently, the tendency of the system 

(similarly as a predictor). It was also possible to show the utility of defining control 

limits, in order to inform the operator the relative distance between the current state 

of the system and the alarm levels of pressure drop. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O papel da engenharia de controle de processos nas indústrias químicas é cada vez 

maior. O motivo é a crescente demanda para se garantir a qualidade dos produtos, 

minimizar os custos de produção, reduzir as emissões de poluentes, maximizar a 

segurança operacional, entre outros. A função de sistemas de controle de processos é 

justamente compensar os distúrbios e/ou absorver as alterações nos processos, a fim 

de se evitar tais perdas. O estabelecimento de situações anormais em um processo 

químico ocorre quando o sistema de controle não é capaz de mantê-lo sob 

variabilidade (faixa operacional) aceitável, para pelo menos um parâmetro ou uma 

variável, devido à presença de distúrbios (Chiang et al., 2001). As causas de tais 

eventos são o fator humano, os processos e/ou os equipamentos. Pode-se destacar 

entre as causas de fator humano: ausência de procedimentos, ações incorretas e 

descumprimento de intruções. A principal fonte de situações anormais, devido aos 

equipamentos, são os defeitos de natureza mecânica, e devido aos processos, são as 

sobrecargas, isto é, são as operações acima dos limites de projeto (ASM, 2005). 

Pode-se resumir os impactos de tais eventos, aos custos associados, ao período sem 

produzir, às violações de órgãos regulatórios (por exemplo, ao infringir à legislação 

ambiental), e aos danos, material (reparos e substituições de equipamentos) e pessoal 

(PAS, 2000). Os aspectos econômico e de segurança, oriundos de tais impactos, são a 

motivação para a progressiva atenção às tarefas de detecção e de diagnóstico de 

eventos anormais, pelos meios tanto acadêmico quanto industrial. 

 

O objetivo de uma atividade de Gerenciamento de Eventos Anormais (“Abnormal 

Events Management” (AEM)) é garantir a segurança operacional dos processos. A 

sua realização é a partir de um sistema de monitoramento de processos químicos. A 

Figura 1.1 é o conjunto de atribuições de tais sistemas, segundo Raich e Çinar 

(1996). A tarefa de detecção é responsável por alertar o operador de sala de controle 

sobre a situação anormal, a de identificação, por isolar as prováveis variáveis-fonte 

desta condição, e a de diagnóstico, por especificar as causas. A etapa de recuperação 

tem o objetivo de normalizar os processos, a partir de intervenções dos operadores. O 

insucesso nesta última etapa é responsável por estabelecer um estado operacional 
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crítico (ou de emergência), devido ao risco potencial de perdas para a planta 

industrial, de ordem econômica, de segurança e/ou ambiental. 

 

Detecção de
Sit. Anormais Identificação Diagnóstico Recuperação

do Processo
SimNão

 
Figura 1.1: Etapas de monitoramento de processos. 

(Fonte: Chiang et al., 2001) 

 

A possibilidade de se ter ações incorretas ao se automatizar por completo um sistema 

de gerenciamento de situações anormais é considerável. Um exemplo são as usuais 

alterações na vazão do licor-combustível de caldeiras de recuperação química, 

responsáveis por provocar pertubações no nível de água do balão de vapor e na 

relação entre o vapor de saída e a água de alimentação. O resultado ao se monitorar o 

equipamento, apenas a partir destes parâmetros, é a geração de falsos alarmes, por 

ser difícil distinguir entre períodos transientes (pertubações) e condições anormais. 

Este fato indesejável é um exemplo de como é importante considerar a experiência e 

as práticas do dia-a-dia de engenheiros e de operadores de fábricas, ao se construir 

sistemas de monitoramento de processos. O Apêndice A contém a descrição de um 

estudo de caso, com o objetivo de ilustrar a geração de alarmes falsos em processos 

químicos. O banco de dados é referente à operação de uma caldeira de recuperação 

química de uma fábrica de produção de celulose no Brasil. A conclusão deste estudo 

é que se tem a classificação de um período transiente, normal do ponto de vista 

operacional, como evento anormal, pelos modelos, neural e PLS, de referência. A 

definição das variáveis de entrada para estes modelos é a partir de uma etapa de 

seleção de variáveis (Almeida et al., 2004b (ver Apêndice B); Almeida et al., 2004c). 

Este estudo também é interessante para ilustrar o potencial de técnicas de 

visualização de dados como ferramenta de suporte à exploração de bancos de dados 

multivariáveis, como em processos químicos (Almeida et al., 2004a). 

 

A aplicação de cartas de Controle Estatístico de Processo (CEP), de natureza 

univariada (por exemplo, de Shewart e CUSUM (“Cumulative Sum”)), em processos 

químicos industriais, não é viável, cujo êxito é maior em processos estáveis e de 
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poucas variáveis; e, deste modo, a demanda por métodos e métricas de caráter 

multivariável para se monitorar operações em indústrias químicas, é fato. A Figura 

1.2 é a proposta de Venkatasubramanian et al. (2003a) para se classificar as técnicas 

de detecção e de diagnóstico de eventos anormais, segundo a qualidade de 

informação disponível sobre o sistema a se analisar. O procedimento usual para se 

realizar a atividade de monitoramento é, ou a partir de carta de controle de natureza 

multivariada (o padrão é empregar a métrica de resíduos), ou a partir de associações 

entre métricas e estados operacionais (ao se utilizar técnicas de reconhecimento de 

padrões). A seleção de qual método utilizar é de acordo com o conhecimento e as 

informações disponíveis sobre o problema. 

 
Métodos de Detecção e de Diagnóstico de Situações Anormais

.Modelos de Primeiros Princípios

.Leis empíricas.
.Relações Causa-Efeito
.Sistemas de Inferência

.Modelos Neurais

.Modelos Estatísticos

.Sistemas de Inferência

Quantitativos Qualitativos Históricos

 
Figura 1.2: Classificação de métodos de detecção e de diagnóstico de situações 

anormais. 

(Fonte: Venkatasubramanian et al., 2003a) 

 

A classe de métodos de natureza quantitativa diz respeito aos modelos genuinamente 

matemáticos, cuja derivação é geralmente a partir de modelos de primeiros princípios 

(equações de conservação de massa, energia etc). A métrica de monitoramento nesta 

classe de modelos é o resíduo, igual a discrepância entre o valor real obtido a partir 

de sensores e o valor estimado segundo um modelo de referência. Os dois passos 

básicos, ao se usar métodos quantitativos, são: (1) gerar e (2) analisar o vetor de 

resíduos. Algumas de suas vantagens são o maior controle sobre as operações e a 

possibilidade de se incorporar conhecimento físico às métricas; enquanto que o ponto 

negativo é exatamente a necessidade de se ter um significativo conhecimento sobre o 

sistema, do ponto de vista físico-químico. Uma vez que tal modelagem, ou não é 

fácil de se obter (em relação à acurácia desejável) ou é dispendiosa (em relação à 

tempo e custos), as aplicações são, em geral, em processos lineares e de poucas 

variáveis e estados. A solução quando não é possível descrever o sistema de modo 

matemático é utilizar a classe de métodos de natureza qualitativa. A descrição 
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qualitativa de um sistema é a partir de relações de causa e efeito, entre variáveis e/ou 

estados. Os sistemas de inferência a partir de regras If-Then-Else (por exemplo, 

sistemas especialistas e lógica difusa) e “Signed Directed Graphs (SDG)” são 

exemplos de técnicas para se construir mapas de relações. A rigidez estrutural de 

sistemas especialistas é um fator de restrição para aplicações em processos químicos, 

uma vez que não é fácil proceder a sua atualização. Uma dificuldade ao se empregar 

lógica difusa é a necessidade de se especificar as funções de pertinência. E um ponto 

desfavorável aos métodos desta classe, de modo geral, é a dificuldade natural do ser 

humano de analisar mapas de relações onde o número de variáveis e de estados é 

considerável. Em resumo, não é geralmente possível construir modelos de processos 

químicos a partir de métodos quantitativos e qualitativos, ou porque o conhecimento 

disponível sobre o sistema é insuficiente ou porque o seu equacionamento é de algum 

modo, dispendioso. A solução, nesta direção, é fazer uso de modelos baseados na 

história (dados) dos processos. O desenvolvimento dos modelos neste caso é partir 

de dados de variáveis dos próprios processos. Esta classe de métodos é capaz de 

trabalhar: com espaços multivariáveis, com conhecimento insuficiente, e com 

relações não-lineares, propriedades que são usuais aos processos químicos 

industriais. O número crescente de aplicações de tais modelos no setor industrial 

deve-se, além disso, à disponibilidade de volumosas massas de dados. A derivação 

destes métodos é a partir de teorias das áreas de estatística e de inteligência artificial. 

A técnica multivariada de controle estatístico de processos mais usual em sistemas de 

monitoramento é a de Análise por Componentes Principais (PCA, “Principal 

Component Analysis”). As métricas, neste caso, são a estatística Q, sensível às 

relações entre as variáveis, e a estatística T2, sensível às faixas operacionais dos 

processos. Uma limitação ao uso de tal técnica é a suposição de independência 

temporal. Um método similar ao anterior, mas em que é possível incluir um grupo de 

variáveis-resposta ao modelo, é a regressão PLS (“Partial Least Squares”). Ambas 

estas técnicas têm o potencial de reduzir a dimensionalidade do problema e de 

trabalhar com correlações de natureza linear. No caso de métodos históricos 

derivados de teorias de inteligência artificial, a maior parte das aplicações utiliza 

modelos neurais. A rede neural mais usual é aquela em que a arquitetura é a “feed-

forward”, o algoritmo de aprendizagem é o “back-propagation” e as funções de 
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transferência da camada oculta são do tipo sigmoidal. A segunda alternativa, para o 

caso de aprendizagem supervisionada, são as redes de base radial, em que a função 

de base radial mais usual é a Gaussiana. As soluções usuais, no caso de se trabalhar 

com reconhecimento de padrões (por exemplo, para fazer associações entre sintomas 

e estados), são, além das redes “feed-forward”, as redes de Kohonen, em que é 

necessário definir o número de classes, e as redes ART2 (“Adaptive Resonance 

Theory”), cuja característica principal é o fato de ser adaptável em relação ao número 

de classes. Uma característica negativa de modelos neurais é a dificuldade de se fazer 

associações entre o modelo e o sistema real, uma vez que a interpretação dos 

parâmetros não é natural. Uma consequência direta desta característica é a 

dificuldade de se rastrear as causas de situações anormais a partir dos sintomas, ou 

seja, de realizar a tarefa de diagnóstico. Um exemplo de método baseado na história 

dos processos, de caráter qualitativo, são os sistemas especialistas, ao ser possível 

extrair relações de causa e efeito diretamente a partir de bancos de dados 

(Venkatasubramanian et al., 2003a, b e c). Para finalizar, pode-se resumir que o 

objetivo de qualquer par classe-método é relacionar um espaço de sintomas 

(observações) à uma série de estados do processo químico (condições de operação). 

 

A literatura sobre aplicações das técnicas de detecção e de diagnóstico de eventos 

anormais é enorme. A série de artigos de Venkatasubramanian et al. (2003a,b,c) é 

uma revisão sobre o estado-da-arte destas técnicas, para as três classes de modelos: 

quantitativos, qualitativos e históricos. Uma das primeiras publicações direcionadas 

às indústrias químicas foi a de Himmelblau (1978, apud Venkatasubramanian et al., 

2003a, p. 309). Entre aquelas mais recentes, têm-se as de Chiang et al. (2001) e de 

Wang (1999), com aplicações de diversos métodos, tais como, técnicas de estatística 

multivariada (PCA e PLS), redes neurais, lógica nebulosa, entre outros. 

 

Desafios 
 

O desafio ao se trabalhar com a atividade de monitoramento é a significativa 

complexidade dos processos químicos. Entre outras características, pode-se citar: as 

diversas fontes, volume e tipos de informações; a interligação das partes de uma 
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unidade industrial; as interações entre as variáveis; as incertezas e os ruídos nas 

medições; a distribuição não-normal de variáveis; a presença de variáveis 

redundantes; os intervalos de amostragem assíncronos; a presença de múltiplos 

estados de operação normal; a presença de dinâmica não-linear; a similaridades dos 

sinais de períodos transientes e de condições anormais; e a escassez histórica de 

exemplos de situações anormais em banco de dados temporais. Pode-se observar que 

a função de um operador, de supervisionar operações em processos químicos, não é 

fácil. Esta é a razão para a demanda por sistemas de suporte à decisão, com os 

objetivos de muni-lo com informações sobre o estado do processo e de auxiliá-lo na 

tomada de decisões, para se manter as operações sob controle. 

 

Outros fatores a se gerenciar são os alarmes falsos e o tempo. A dificuldade, em 

relação aos alarmes, é tanto de se definir os limites como de ajustá-los ao longo do 

tempo. Um efeito imediato é o seu descrédito por parte dos operadores. A gravidade 

deste fato é geralmente desprezível, mas é importante ter em mente que a chance de 

se ter perdas, ainda que baixa, é real. Já o fator tempo é responsável pelo estresse dos 

operadores, uma vez que o tempo para se identificar, diagnosticar e tomar decisões, é 

pequeno. A consequência é que a parcela de erros humanos, responsável por agravar 

situações, já anormais, é considerável (Nimmo, 1995). Pode-se observar que a 

detecção precoce de eventos anormais é chave para se aumentar a chance de sucesso 

de uma tarefa de monitoramento de processos. Uma vez que a natureza da grande 

parte das situações anormais é incipiente, sua detecção, pelo ser humano, em estágio 

inicial, é praticamente inviável. Esta é mais uma razão para se buscar o 

desenvolvimento de sistemas de suporte à decisão, com o objetivo de detectar 

desvios (em sinais de variáveis) em fase ainda inicial, para se alertar o operador, o 

quanto antes, sobre a presença de anormalidades no processo. 

 

O sucesso de qualquer sistema de monitoramento de processos é sujeito à sua 

capacidade de responder aos desafios. Segundo Venkatasubramanian et al. (2003a), é 

desejável para o sistema, ser rápido para detectar eventos anormais (para se ter tempo 

de tomar decisões e ações), ser capaz de diferenciar tais eventos (o que é função dos 

dados e da etapa de identificação de modelos), ser robusto à incertezas e ruídos (por 
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exemplo, para se evitar a geração de alarmes falsos), ser adaptável (a fim de atender 

à dinâmica de um processo), ser explícito (para ser possível rastrear as causas de 

situações anormais), ter desenvolvimento factível (para viabilizar atualizações) e, ser 

viável computacionalmente (principalmente, para o caso de aplicações em tempo 

real). Nenhuma técnica é capaz de atender, por completo, tal conjunto de demandas, 

e todas têm, pontos a favor e desvantagens. A atenção do setor industrial, em relação 

à área de gerenciamento de eventos anormais (AEM), ainda é com a etapa de 

detecção, com o objetivo principal de desenvolver sistemas confiáveis de 

monitoramento de processos químicos. 
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1.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo principal da Tese é apresentar uma metodologia, baseada no método de 

modelo oculto de Markov, para se detectar situações anormais em caldeiras de 

recuperação química, ainda em estágio inicial, ou seja, antes de se alcançar uma 

condição indesejável. 

 

A Figura 1.3 situa o objetivo principal da Tese, do ponto de vista operacional. A 

idéia, após se detectar um evento anormal, é tomar ações para trazer o processo à 

normalidade, e não deixá-lo evoluir para uma condição operacional fora de controle. 

 

Normal Anormal EmergênciaModo de
Operação

Normal Anormal DesastreFora de Controle AcidenteEstado da
Planta

Retornar ao Normal

Manter Normal Trazer para Condição
Segura

Minimizar Impactos

Objetivo da
Operação

 
Figura 1.3: Possíveis estados de um processo químico, desde a condição normal até o 

desastre. 

(Fonte: Nimmo, 1995) 

 

A caldeira de recuperação química é um equipamento restrito ao setor industrial de 

produção de celulose “Kraft”, e o seu papel é essencial para a viabilidade econômica 

deste processo fabril. A sua descrição é o tema do capítulo 2. A técnica, modelo 

oculto de Markov (HMM, “Hidden Markov Model”), é pertencente à área de 

processamento de sinais, e parte integrante da classe de modelos baseada nos dados 

históricos dos processos. As aplicações de HMM, de maior sucesso, são em 

reconhecimento de fala. A sua descrição é o assunto do capítulo 3 (a seção 1.4. 

contém a descrição completa sobre a organização do texto da Tese). 
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1.1.1. Justificativa 
 

A motivação inicial, de se trabalhar com a área de monitoramento de processos 

químicos, é que as situações de natureza crítica sempre se iniciam com sinais 

incipientes. A idéia, nesta direção, é justamente usar a evolução gradual de sinais de 

variáveis (sintomas dos processos), para se detectar condições anormais (HMM é um 

método de processamento de sinais). O interesse do setor industrial de produção de 

celulose, no Brasil, de entender a segurança operacional (lógicas de controle 

regulatório e de Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS), cuja função é conduzir 

o processo a um estado seguro, após se ter a violação de qualquer condição 

previamente estabelecida (CSCRB, 2001)) de caldeiras de recuperação química, é 

recente (Park, 2006). Pode-se destacar como motivação e importância de tal 

iniciativa, as possibilidades, de dialogar com fornecedores de equipamentos, de 

propor soluções para se alcançar maior eficiência operacional, e de reduzir custos, 

inicial e de manutenção. A formalização deste cenário ocorreu em 1999, com a 

regulamentação do Comitê de Segurança em Caldeiras de Recuperação do Brasil 

(CSCRB), pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), com o 

objetivo de justamente aumentar a segurança operacional de caldeiras de recuperação 

química. Estabelece-se neste contexto o tema de estudos desta Tese: monitoramento 

de caldeiras de recuperação química. 

 

Pode-se dizer que um sistema de monitoramento de processos é confiável quando for 

capaz de, ao mesmo tempo, realizar as detecções de modo precoce, discriminar as 

situações anormais, e minimizar os alarmes falsos. O resultado ao se obter tal sistema 

é o estabelecimento de uma condição operacional segura. O próximo passo, após se 

alcançar tal condição, é, ou aperfeiçoar o sistema ou empregá-lo para melhorar o 

processo sob análise. O aperfeiçoamento se dá pela incorporação de conhecimento 

técnico disponível sobre as operações, e a própria atividade de monitoramento é 

responsável por gerar percepções (“insights”) sobre as operações. A promoção de 

melhorias se dá pela análise de resultados oriundos das tarefas de detecção e de 

diagnóstico de situações anormais. Pode-se citar como operações a se otimizar, em 

caldeiras de recuperação química: a injeção do licor-combustível, o seu processo de 

combustão, e a produção de material particulado. 
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As duas situações de maior risco durante a operação de caldeiras de recuperação 

química são, o contato entre a água e o leito de sais fundidos no chão da fornalha, e o 

acúmulo de gás combustível (produtos de combustão do licor-combustível) sobre o 

leito de sais. A possibilidade de explosão do equipamento em ambos os casos é 

considerável, principalmente no caso de contato entre a água e o leito. A raiz deste 

contato são os vazamentos de água a partir de tubos na região inferior da fornalha, 

devido à corrosão e trincas, por causa de ataque químico, ou devido ao estresse de 

materiais, seja térmico ou mecânico (O Papel, 2006). As outras fontes de vazamentos 

de água são os tubos do economizador, do banco gerador e do superaquecedor, na 

parte superior do equipamento, cujas principais causas são, a soldagem de má 

qualidade, a corrosão, o estresse, a erosão, e o sobreaquecimento de tubos (Gommi, 

1998). A gravidade deste problema é tal que o contato água-leito é a base para se 

classificar os incidentes. O incidente é crítico, se houver a presença de água na região 

inferior da caldeira, onde se tem o leito, e não-crítico, quando há vazamento, de água 

ou de vapor, mas sem alcançar esta cavidade inferior. A definição de um incidente 

como crítico é o critério para se determinar Procedimentos de Parada de Emergência 

(PPE) (BLRBAC, 2004). A segunda fonte de explosões é devido ao acúmulo de 

gases inflamáveis imediatamente acima do leito de sais. A causa deste problema é a 

combustão ineficiente destes gases, principalmente por ser a temperatura próxima ao 

leito, inferior à ideal. 

 

Além destes desafios, há outras situações de relevância a se monitorar em caldeiras 

de recuperação química, com vistas à produção de qualidade e à segurança 

operacional. Um dos desafios é em relação ao acúmulo de depósitos de fuligem 

(cinzas) ao longo da sessão de transferência de calor convectivo do equipamento. 

Deste modo, aplicou-se, neste estudo, o método de Modelo Oculto de Markov com o 

objetivo de se monitorar tal acúmulo de depósitos ao longo da sessão de troca 

térmica. A aplicação utiliza o banco de dados históricos de uma caldeira de 

recuperação química de uma fábrica de produção de celulose no Brasil. A motivação 

para se realizar tal tarefa de monitoramento é a possibilidade real de se ter o bloqueio 

à passagem dos gases, devido à formação e acúmulo de depósitos de cinzas sobre os 
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tubos dos equipamentos desta sessão (ver a Figura 1.4). As consequências destes 

depósitos são, a menor disponibilidade operacional do equipamento (sinônimo de 

menor produção), e os custos e ações de manutenção durante a parada anual 

obrigatória por lei para realizar inspeções (Aspgren et al., 2003). Um fator agravante 

deste problema é o progressivo e rápido aumento de capacidade de processamento do 

equipamento. Com base no segundo parágrafo desta sessão, pôde-se, a partir deste 

estudo, visualizar as possibilidades: de se aperfeiçoar o sistema de monitoramento de 

depósitos de cinzas, ao se incorporar conhecimento técnico disponível; e de se gerar 

percepções sobre a sessão de transferência de calor convectivo. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.4: Tubos da parte inferior do banco gerador, (a) sem e (b) com, depósitos de 

cinzas (sem correspondência entre ambos). 

(Fonte: (a) Andritz, 2002 e (b) Vakkilainen, 2005) 

 

Tubos. 

Depósitos 
de Cinzas.Gases Gases 
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1.2. Aspectos Positivos do Uso da Técnica de Modelo Oculto de 

Markov (HMM) para a Tarefa de Monitoramento de Processos 

Químicos Industriais 
 

Descreve-se, nesta seção, os aspectos positivos do uso da técnica, modelo oculto de 

Markov (HMM), à tarefa de monitoramento de processos químicos industriais. 

 

 O monitoramento via HMM (com alimentação contínua) é semelhante à 

“trends” de variáveis de processo, em salas de controle, de indústrias químicas 

em geral. Os desafios para se ter o aceite de um sistema de suporte à decisão 

por operadores, segundo Ruan e Fantoni (2002), são: ser simples, útil, integrado 

(com os sistemas de monitoramento já existentes), e o menos intrusivo possível. 

O fato de se comportar de modo semelhante a uma “trend” de variável é útil por 

facilitar a sua compreensão e o seu aceite pelos operadores. Um outro aspecto 

positivo, ao se trabalhar com um sistema baseado em análises de tendências, é a 

chance de se “visualizar” o estado “futuro” (a tendência) para o processo sob 

análise, e, com o seu conhecimento e a sua experiência, cabe ao operador, julgar 

esta tendência. 

 O tempo é uma variável-chave na tarefa de detecção de situações anormais 

(Nimmo, 1995). A consequência direta, ao ser possível visualizar a tendência 

para as operações, é a possibilidade de se antecipar os processos de tomadas de 

decisões e de ações. Quanto mais cedo se tomar ações, maior a chance de se 

evitar (ou, pelo menos, de se amenizar) acidentes, e por consequência, maior a 

disponibilidade operacional do equipamento. Uma dificuldade ao se trabalhar 

com a métrica de resíduos é o balanceamento entre a detecção precoce e os 

falsos alarmes, devido à presença de ruído nas medições. 

 A métrica resíduo tem relação direta com a estrutura de correlações entre as 

variáveis, mas não é capaz de informar o estado do processo químico. Tal 

informação é útil, por permitir ao operador, maior controle sobre as operações. 

Uma consequência deste fato é a possibilidade de se propor soluções para se 

melhorar as operações (Ruan e Fantoni, 2002). Pode-se observar, neste estudo, 
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que é possível obter tal informação, a partir do método de modelo oculto de 

Markov. 

 Um problema usual em sistemas de gerenciamento de situações anormais é o 

caráter determinístico dos níveis de alarmes. Em outras palavras, uma vez que 

tanto faz estar, relativamente próximo ou distante destes limites, não é raro o 

operador tomar ciência de situações anormais de modo tardio. O uso de um 

sistema baseado em análise de tendências é uma alternativa na direção de se 

diminuir a chance de o operador ser surpreendido por situações anormais, já em 

estágio avançado. A detecção precoce é útil para se evitar, ou reduzir, perdas 

nos processos. 

 Os ruídos, de medições e de processos, são algo inerente aos processos 

químicos (Venkatasubramanian, 2003). Um sistema de monitoramento baseado 

em raciocínio probabilístico tem o potencial de operar em tais ambientes, o que 

é útil por conferir maior robustez ao sistema. Este tipo de raciocínio (a partir 

das teorias, estatística e de probabilidades) ainda é útil para se fazer associações 

entre os parâmetros e o sistema real, prática difícil no caso de modelagem tipo 

caixa-preta. 

 A especificação de limites de alarmes, para as variáveis de processo, é 

geralmente de modo independente (Chiang et al., 2001). A modelagem de 

dados, de caráter sequencial, do método de modelo oculto de Markov, é capaz 

de considerar a estrutura de correlações de ordem espacial (interações entre 

variáveis). Esta característica é útil para se definir os limites, com o resultado de 

se obter um sistema de monitoramento mais sensível às reais condições do 

processo. Esta modelagem sequencial também é responsável por reforçar a 

magnitude de sinais (como por exemplo, sinais de desvios em relação à um 

HMM característico de operação normal), fato útil para se alcançar uma 

detecção precoce. 

 Também é possível ao método de modelo oculto de Markov considerar a 

correlação temporal entre os elementos de sequências de observações (ao se 

fornecer um número suficiente de estados para a cadeia de Markov (Bilmes, 

1999)). 

 



 
14 

 

Para finalizar, pode-se ressaltar também o uso de técnicas de visualização de 

dados, com o objetivo de se ter uma ferramenta de suporte à tarefa de exploração 

de bancos de dados, uma vez que “navegar” em massas de dados volumosas não é 

natural para o ser humano (Marakas, 2003). De modo mais específico, pode-se 

destacar a técnica coordenadas paralelas, não usual às engenharias em geral, com 

a qual é possível visualizar espaços multivariáveis (comum aos processos 

químicos) a partir de um plano. 
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1.4. Organização do Texto 
 

A sequência para o texto da Tese é conforme a descrição a seguir, e a sua estrutura, 

de acordo com a Figura 1.5. 

 

No capítulo 1, introduziu-se a área de gerenciamento de situações anormais em 

processos químicos, ao se abordar, os seus impactos negativos, as classes e as 

técnicas de detecção e de diagnóstico, e os desafios para se alcançar aplicações de 

sistemas de suporte à decisão de sucesso, devido à complexidade inerente aos 

processos químicos industriais. Apresentou-se ainda o objetivo geral desta Tese e 

aqueles específicos. 

 

O capítulo 2 diz respeito à operação e às principais variáveis de caldeiras de 

recuperação química. Inicialmente, ressalta-se o seu papel para o processo de 

produção de celulose “Kraft” e, na sequência, descreve-se, com enfoque sobre as 

operações e as principais variáveis, as suas duas regiões: a fornalha, responsável por 

queimar o licor-combustível, e a sessão de transferência de calor convectivo, 

responsável por completar a geração de vapor. Faz-se a ilustração desta descrição 

com gráficos cujos bancos de dados são a partir de fábricas de produção de celulose 

no Brasil. Ao final, faz-se um resumo, sobre o seu desenvolvimento tecnológico, ao 

longo de 70 anos de história, sobre as características de uma caldeira de recuperação 

química moderna, e sobre os próximos desafios a se gerenciar, de modo a aumentar o 

seu desempenho operacional. 

 

No capítulo 3, apresenta-se a técnica de modelagem de dados sequenciais, modelo 

oculto de Markov (HMM, acrônimo de “Hidden Markov Model”). Descreve-se, 

neste texto, a sua definição conceitual, a sua formulação matemática, e as áreas de 

aplicações de sucesso, entre as quais, pode-se destacar a de reconhecimento de fala. 

Na sequência, ilustra-se o seu uso, com uma aplicação em um estudo de caso 

simulado (um “benchmark” de engenharia de controle de processos químicos), cujo 

objetivo é detectar situações anormais em um atuador, dispositivo responsável por 

controlar o fluxo de xarope de açúcar para o estágio inicial de um sistema de 
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evaporação múltiplo efeito, em uma fábrica de produção de açúcar. Ao final, faz-se 

considerações sobre a aplicação desta técnica em processos químicos industriais. 

 

A partir deste ponto, inicia-se a aplicação deste método em um processo químico 

real, mais especificamente, à caldeira de recuperação química, pertencente à uma 

fábrica de produção de celulose no Brasil. No capítulo 4, defini-se o subsistema 

(deste equipamento) a se estudar, descreve-se a metodologia, e faz-se a etapa de 

preparação de bancos de dados (conjunto de treinamento etc). No capítulo 5, 

apresenta-se e analisa-se os resultados para as três etapas na metodologia: a de 

identificação de modelos, a de definição de limites de controle, e a de teste. 

 

No capítulo 6, faz-se as considerações finais sobre a aplicação de HMM em 

processos químicos industriais, e sugere-se alguns tópicos para a continuidade deste 

estudo. 

 

O capítulo 7 contém a lista de referências. 
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Figura 1.5: Estrutura da Tese. 



 
21 

 

2. CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO QUÍMICA 
 

A principal matéria-prima para se fabricar o papel é a madeira. A sua composição é 

de matéria orgânica (principalmente, celulose e lignina), inorgânicos e extrativos. O 

objetivo em qualquer processo, seja de natureza química, mecânica, térmica ou 

mista, é separar a celulose dos demais componentes, para então se fabricar o papel. O 

principal meio de produção de polpa celulósica no mundo é o processo químico 

“Kraft”, no qual se obtém a pasta a partir de um meio alcalino à base de sulfeto de 

sódio (Na2S) e de hidróxido de sódio (NaOH). No Brasil, por volta de 95% da 

produção de celulose é a partir deste processo (BRACELPA, 2005). 

 

A fábrica de processo “Kraft” tem duas macrounidades. Veja a Figura 2.1. A 

primeira é responsável por se obter a polpa celulósica. A segunda, da qual faz parte a 

caldeira de recuperação química, é a de recuperação e utilidades, cujos objetivos são: 

recuperar e regenerar os agentes químicos para se obter a polpa (Na2S e NaOH); 

fornecer água, vapor, energia elétrica e ar comprimido para os processos em geral; e 

tratar os efluentes (VCP, 2002). 

 

Evaporação Parcial
da Água no Licor

Caldeira de
Recuperação

Vapor
(Alta Pressão)

Licor Residual
(~16% de sólidos)

Obtenção / Lavagem
da Pasta Celulósica

Pátio de Madeira
(Cavacos)

Pasta Celulósica

Caustificação
(Na2CO3  NaOH)

Licor
(>60% de sólidos)

Sais Fundidos
(Na2S + Na2CO3)

Unidade de Recuperação e Utilidades

Na2S + NaOH
(Agentes Químicos
p/ se Obter a Pasta)

Emissões

 
Figura 2.1: Unidade de Recuperação e de Utilidades do processo “Kraft” de 

produção de celulose. 
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O combustível de caldeiras de recuperação química é o licor residual oriundo dos 

processos de obtenção e de lavagem da polpa celulósica. Este licor contém água, 

material orgânico (principalmente lignina) e material inorgânico (principalmente sais 

de sódio). A proporção mássica entre elas e a composição química de cada material 

são funções da qualidade da madeira e das condições de polpação. Por apresentar, 

teor considerável de inorgânicos, acima de ⅓ do total de sólidos (orgânicos mais 

inorgânicos), baixo poder calorífico, e percentual mássico de água por volta de 

75,0%, não é possível queimar o licor sem antes concentrá-lo acima de 60,0% de 

sólidos. A faixa usual em fábricas é entre 65,0 e 80,0% e a viscosidade do licor é a 

restrição para se operar com percentual maior. Esta taxa de sólidos é o principal 

parâmetro de dimensionamento para o equipamento; na qual também é importante 

considerar as propriedades do licor e do vapor a se produzir (Vakkilainen, 2005). A 

Figura 2.2 é um típico exemplo para as propriedades mássicas do licor de fábricas no 

Brasil, oriundo de eucalipto. Pode-se observar a sua variabilidade com o tempo. 

 

(a) (b) 

(c)  
Figura 2.2: Relação mássica entre (a) água e sólidos e (b) orgânicos e inorgânicos, e 

(c) poder calorífico superior, para licor concentrado a 66,0% de sólidos em média. 

Banco de dados obtido em Fábrica no Brasil, 2001 (15 pontos). 



 
23 

 

 

Após passar pelo sistema de evaporação e pela etapa de préaquecimento, tem-se a 

injeção e a combustão do licor na caldeira de recuperação química. As principais 

funções desse equipamento são conforme a seguir. 

 

 Recuperar a matéria inorgânica do licor (daí a denominação de caldeira de 

recuperação, química). 

 Gerar vapor de alta pressão, ao se aproveitar o calor dos gases gerados ao se 

queimar a matéria orgânica do licor. 

 Reduzir o nível de emissões de poluentes. 

 

O seu principal objetivo, de modo diferente das caldeiras convencionais, é recuperar 

a parte inorgânica do licor-combustível, na forma de sais fundidos, basicamente de 

sulfeto de sódio (Na2S) e carbonato de sódio (Na2CO3). A regeneração do hidróxido 

de sódio (NaOH) a partir do carbonato de sódio ocorre na etapa de caustificação. 

Deste modo, tem-se o fechamento do ciclo do licor, ao se obter a partir do licor 

residual, subproduto das operações de obtenção e de lavagem da polpa celulósica, os 

agentes químicos (Na2S e NaOH) para a etapa de cozimento dos cavacos de madeira. 

Em relação ao vapor, a maior parte, a alta pressão, é para a geração de eletricidade, a 

partir de turbogeradores, e o restante, à média e baixa pressões, 12,0 e 3,5kgf/cm2, 

respectivamente, é para a realização de operações de troca de calor, como o 

préaquecimento dos cavacos de madeira e a concentração do licor residual. A 

produção de energia pelas caldeiras de recuperação química, em conjunto com as 

caldeiras de força, é geralmente suficiente para atender ao consumo interno fabril. 

Portanto, pode-se verificar que a viabilidade econômica do processo “Kraft” de 

produção de celulose é devido à sua capacidade de recuperar a parte inorgânica do 

licor e de gerar vapor, operações diretamente associadas à caldeira de recuperação 

química (O Papel, 2006). Por fim, com a pressão por produção mais limpa pela 

sociedade e pelos órgãos ambientais, a necessidade de se reduzir os níveis de 

emissões é cada vez maior, quando o papel deste equipamento também é essencial, 

segundo o mesmo autor. 
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A Figura 2.3 é o esquema de uma caldeira de recuperação química moderna. Ela é do 

tipo aquatubular e pode-se dividi-la em duas regiões, a fornalha, com as injeções de 

licor e de ar de combustão, e a sessão de transferência de calor convectivo, com a 

injeção de água, que irá se transformar em vapor de alta pressão. O divisor entre as 

regiões é o nariz. A fornalha é como um reator, onde se tem a combustão do licor e 

as reações químicas de formação de sais (basicamente Na2S e Na2CO3). A sessão de 

troca térmica é similar àquelas de caldeiras convencionais, geradoras de vapor. Os 

principais circuitos neste equipamento são, o de licor, o de combustível auxiliar, o de 

ar de combustão, e o de água-vapor (no interior dos tubos). Descreve-se a seguir, as 

operações e as variáveis de ambas as regiões, a fornalha e a sessão de troca térmica. 

 

 
Figura 2.3: Caldeira de recuperação química moderna. 

(Fonte: Vakkilainen, 2005). 
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2.1.  Fornalha 
 

2.1.1. Injeção e Combustão do Licor 
 

A alimentação de licor à caldeira é feita por meio de lanças, com bocais na 

extremidade, a partir de todas as paredes. O papel dos bocais é formar gotas para 

facilitar a queima do licor. A viscosidade, função do tipo de madeira e do teor de 

sólidos, é a variável-chave neste processo. Os parâmetros para se controlar a injeção 

de licor são a pressão, a temperatura, e o ângulo das lanças. Não é recomendável 

operar acima do ponto de ebulição do licor. Os objetivos deste controle são, garantir 

um processo de combustão estável e seguro, e reduzir as emissões de material 

particulado e de espécies gasosas (Macek, 1999). A especifição do tamanho e do tipo 

de bocal são função de experiência prévia e das propriedades do licor. O usual em 

caldeiras modernas é usar o tipo “splashplate” (plano) e lança estacionária, ao invés 

de lança oscilante, usada no passado. Veja a Figura 2.4. 

 

(a) 
 

(b) 
Figura 2.4: (a) Lança de licor e (b) bocal “splashplate”. 

Fotos obtidas em Fábrica no Brasil, 2001. 

 

Pode-se dividir o processo de combustão do licor em quatro etapas, (1) secagem das 

gotas de licor, (2) devolatilização, (3) fim do processo de combustão do carbono 

residual, e (4) reações de redução para a formação do leito fundido de sais de sódio, 

Gotas de 
licor. 

Lanças 
de licor. 
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basicamente, carbonato de sódio (Na2CO3) e sulfeto de sódio (Na2S). Durante o 

processo de combustão do licor, tem-se, na fornalha, de modo simultâneo, uma 

infinidade de reações químicas. A Figura 2.5 é um resumo com os produtos das 

principais reações. 

 

 
Figura 2.5: Produtos das principais reações na fornalha. 

(Fonte: Vakkilainen, 2005) 

 

A etapa de secagem diz respeito à evaporação parcial da água presente no licor, cuja 

concentração final é acima de 60,0%. Na etapa de devolatilização, tem-se a produção 

de substâncias voláteis (H2, CO, (CH3)2S, CH3SH, H2S, NO, NH3) e de carbono (C-

Fixo), resultado da degradação térmica e da expansão das gotas de licor, a partir de 

200oC. Esta expansão das gotas de licor, de 2 a 3 vezes o diâmetro inicial, é função 

do tipo de madeira e condições de polpação. A variável-chave para as duas etapas 

iniciais é o fluxo de calor até as gotas. Após a liberação dos compostos voláteis, 

denomina-se o material combustível restante, sem incluir a matéria inorgânica, de 

carbono fixo (C-Fixo). Veja a Equação 2.1. Na sequência, já sobre o leito presente no 

chão da fornalha inferior, tem-se a conclusão do processo de combustão da parte 

orgânica do licor, ao se queimar o carbono residual (C-Fixo). Este carbono, na 

superfície, e os sais, abaixo, são responsáveis por formar o leito, entre 1 e 2m de 

altura. Veja a Figura 2.6. O leito tem, de acordo com a atividade química, duas 

camadas, a ativa (superficial) e a inativa (interna). A camada ativa tem entre 15 e 

20cm. A sua superfície é o local de combustão do carbono residual, e a parte 

Ar Primário 

Ar Secundário 

Ar Terciário 

Licor Leito 
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imediatamente abaixo, de 15 a 20cm, é o local das reações de redução para a 

formação de sulfeto. Não há qualquer reação na camada inativa. Ao contrário da 

parte ativa, a inativa é função do tipo de fundo da fornalha, se inclinado ou plano. No 

caso de fundo inclinado, a parte inativa é consideravelmente densa e o escoamento 

dos sais é sobre tal camada sólida. No caso de fundo plano, a parte quimicamente 

inativa do leito, ao contrário do caso anterior, é porosa e móvel (sais fundidos). A 

base desta parte móvel é a piscina de sais fundidos, presente sobre uma camada 

sólida de sais (Adams et al., 1997). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.6: Esquema do leito para fornalha de fundo (a) inclinado e (b) plano. 

(Fonte: Adams et al., 1997) 

 

Para finalizar, com a combustão total do carbono residual a CO e CO2, tem-se a 

liberação da parte inorgânica do licor (cerca de 75% do leito) e, então, as reações de 

redução do sulfato a sulfeto de sódio (Equação 2.2), para se fomar o leito de sais 

fundidos (“smelt”). Tais reações são de natureza endotérmica e o calor é oriundo da 

própria queima do combustão residual na superfície do leito. O escoamento destes 

sais, para o tanque de dissolução, é por meio de bicas. As variáveis-chave nestas duas 

últimas etapas do processo de combustão do licor são o teor de carbono residual 

sobre o leito e a temperatura local, geralmente entre 800 e 850oC. A composição 

mássica para o “smelt” em caldeiras modernas é de Na2S (19-21%), Na2CO3 (72-

75%), Na2SO4 (0,6-1,4%), Na2S2O3 (0,2-0,4%), entre outros (3-5%). Na ausência de 

carbono residual sobre o leito, tem-se a reoxidação do sulfeto de sódio (Na2S), 

Equação 2.3. Enquanto isso, na fornalha superior (acima das lanças de licor), tem-se 

a oxidação dos produtos voláteis a CO2, H2O, SO2, N2 (Vakkilainen, 2005). 
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 Licor + calor → voláteis (CO2, CO, H2, H2O, H2S, SO2, CH3SH, NH3, NO e 

outros) + orgânicos (basicamente C-Fixo) + inorgânicos (Na2CO3, Na2S, Na2SO4 

e outros) (2.1) 

 Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2 (2.2a) 

 Na2SO4 + 4C → Na2S + 2CO (2.2b) 

 Na2S + 2O2 → Na2SO4 (2.3) 

 

A principal função de caldeiras de recuperação química é recuperar a parte 

inorgânica do licor, basicamente na forma de sais de sódio, mais especificamente, de 

carbonato (Na2CO3) e de sulfeto (Na2S). A variável de desempenho para se 

quantificar esta recuperação é o grau (ou eficiência) de redução, dado pela razão 

molar entre o sulfeto e o sulfato, Na2S/(Na2S+ Na2SO4). O seu valor em caldeiras 

modernas é entre 95,0 e 97,0%. Veja a Figura 2.7. O grau de redução tem correlação, 

positiva, com a temperatura local e com a presença de carbono no leito, e negativa, 

com o teor de oxigênio em excesso. 

 

Deste modo, para se garantir o grau de redução, é fundamental se controlar tanto as 

condições de aspersão do licor quanto a distribuição do ar de combustão. O 

parâmetro-chave, em relação à injeção do licor, é o diâmetro das gotas, responsável 

por determinar a sua trajetória no interior da fornalha. Veja a Figura 2.8. A gota 

maior é responsável por resfriar e aumentar o leito, ao alcançá-lo ainda úmida (Caso 

1); a gota pequena irá alcançar o leito já na forma de sais, ou seja, sem carbono 

disponível (Caso 2); e a gota de tamanho ainda menor, irá sofrer arraste pelos gases 

oriundos do processo de combustão do licor (Caso 3). A gota ideal para se alcançar o 

leito é aquela totalmente seca e ainda em processo de combustão (Caso 4), cujo 

diâmetro é por volta de 2-3mm (Adams et al., 1997). A outra condição, capaz de 

influenciar negativamente o grau de redução, é em relação à distribuição de ar de 

combustão, e diz respeito ao teor de oxigênio junto ao leito, uma vez que é 

necessário ter um ambiente redutor para se garantir as reações de redução de sulfato 

a sulfeto (Equação 2.2) (a descrição sobre o ar de combustão é após a seção a seguir). 
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Figura 2.7: Grau de redução. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, para 01 à 31-Outubro-2005, com taxa 

de amostragem de 1dia (31 pontos). 

 

 
Figura 2.8 Trajetórias possíveis para as gotas de licor. 

(Fonte: Adams et al., 1997). 

 

2.1.2. Emissões na Fornalha 
 

A composição elementar típica do licor (de eucalipto), em percentual mássico, é de, 

carbono (34,0-39,0%), oxigênio (33,0-38,0%), sódio (17,0-25,0%), enxofre (3,0-

7,0%), hidrogênio (3,0-5,0%), potássio (0,1-2,0%), cloro (0,2-2,0%), e nitrogênio (≤ 

2,0%), além de outros (cálcio, sílicio, ferro, alumínio etc) (Cardoso et al., 2006), cuja 

variablidade tem relação direta com a madeira e as condições de polpação. A 

formação das espécies gasosas, à base de enxofre, sódio, potássio e cloro, durante as 

etapas do processo de combustão do licor, é função, além do projeto e da operação, 

de tal composição. A caldeira de recuperação química é a principal fonte de emissões 

gasosas de H2S, SO2 e NOx, e de emissões de material particulado (partículas de sais 

de sódio, de gotas de licor e de carbono residual), em uma fábrica de produção de 

celulose (Bordado e Gomes, 2002). 
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A liberação de espécies e de partículas ocorre durante as etapas de combustão das 

gotas de licor e as reações de redução no leito. Tais emissões são responsáveis por 

formar depósitos de cinzas sobre tubos dos equipamentos da sessão de transferência 

de calor convectivo (sessão superior do equipamento). O efeito direto destes 

depósitos é a menor capacidade de geração de vapor, ao se ter, menor área disponível 

para se trocar calor e maior resistência ao fluxo de calor entre os gases (lado externo) 

e a água (no interior dos tubos). Estes depósitos são um dos principais desafios para 

se aumentar a eficiência operacional de caldeiras de recuperação química. Isto 

porque, além de reduzir a taxa de geração de vapor e de bloquear a passagem dos 

gases, ainda são responsáveis pelo sério problema de corrosão (Adams et al., 1997). 

Veja dois casos típicos de corrosão na Figura 2.9 A corrosão por sulfidação ocorre 

quando se tem a prevalência de um ambiente redutor sob os depósitos na superfície 

dos tubos. O arraste excessivo de material particulado é responsável por criar este 

ambiente. Nesta condição, tem-se a reação entre o sulfeto de hidrogênio (H2S) e o 

ferro presente no filme protetor de magnetita (Fe3O4) (película sobre a superfície dos 

tubos), para formar o sulfeto ferroso (FeS). Esta reação é responsável por desgastar, e 

então, afinar os tubos, de modo contínuo, até se consumir todo o H2S disponível. A 

sulfidação é o tipo usual de corrosão em tubos de superaquecedor (Aspgren et al., 

2003, Vakkilainen, 2005). A fusão de depósitos de cinzas é um outro mecanismo de 

corrosão de tubos, no qual, a presença de cloretos e de potássio (NaCl e KCl) é 

responsável por intensificar tal processo corrosivo de tubos (Aspgren et al., 2003). O 

texto a seguir é uma descrição sobre as principais espécies geradas durante o 

processo de combustão do licor, responsáveis pela formação destes depósitos de 

cinzas sobre os tubos dos equipamentos da sessão de transferência de calor 

convectivo (sessão superior). 
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(a) Parte superior do banco gerador. 

 
(b) Sessões II e III do superaquecedor. 

 
(c) Corrosão por sulfidação. 

 
(d) Corrosão por depósitos de cinzas. 

(com presença de sais de cloro). 
Figura 2.9: Tubos de equipamentos da sessão de troca térmica, (a) sem e (b) com, 

depósitos de cinzas (sem correspondência entre ambos), e (c) e (d) corrosão devido à 

presença de material particulado (cinzas) sobre tubos do superaquecedor. 

(Fonte: (a) Andritz, 2002, (b) Vakkilainen, 2005, e (c) e (d) Aspgren et al., 2003) 

 

A etapa de devolatização de gotas de licor é a maior responsável por liberar gases à 

base de enxofre. A principal espécie é o sulfeto de hidrogênio (H2S). Os demais 

compostos são as mercaptanas (CH3SH, (CH3)2S e (CH3)2S2). A formação de H2S é 

menor para carga de sólidos no licor (ou temperatura de fornalha) superior a 65,0%. 

Outra variável-chave é o grau de mistura ar-gases, quanto maior, menor o nível de 

emissões de gases de enxofre. Tanto que, o teor de H2S, após o terceiro nível de ar, 

de caldeiras modernas, é desprezível, por reagir com oxigênio e passar a dióxido de 

enxofre. Quanto maior o teor de enxofre no licor, maior o nível de emissões de 

sulfeto de hidrogênio. A nomenclatura usual para os compostos reduzidos de enxofre 

(H2S e mercaptanas) é, TRS (“Total Reduced Sulfur”). O nível de emissões de 

dióxido de enxofre (SO2), para teor de sólidos superior a 65,0%, também é 

desprezível. Isto é devido ao fato de se ter hidróxido de sódio (NaOH) disponível, 

que, ao reagir com o SO2, irá formar sulfato de sódio (Na2SO4). Veja a Figura 2.10(a) 

Tubos com 
depósitos. 

Depósitos 
de Cinzas. 
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para as emissões de TRS. Pode-se observar a tendência de correlação negativa entre 

o TRS e a pressão do ar terciário (responsável pelo grau de mistura ar-gases), ao se 

manter a carga de sólidos relativamente constante. Ainda sim, pode-se observar uma 

dispersão para as emissões, ao se fixar um valor de pressão, devido à variabilidade 

presente na qualidade da madeira, nas condições de polpação, nas condições de 

operação, entre outras. A Figura 2.10(b) é um exemplo da presença de interações 

entre variáveis. Sabe-se que a correlação entre as emissões de TRS e o teor de 

oxigênio é negativa, porém, não é possível observá-la, justamente devido à tais 

interações. Na Figura 2.10(c), pode-se verificar que o nível de emissões é próximo a 

zero, para teor de sólidos superior a 75,0% e 4% de O2. Segundo Vakkilainen (2005), 

este valor em caldeiras modernas é inferior a 7ppm, para 3% de O2. Estas mesmas 

relações são válidas para as emissões de SO2 (sem ilustração), entre 35 e 275ppm. 

 

(a) 

(b) (c) 
Figura 2.10: (a) Relação entre TRS e pressão do ar terciário, para vazão de sólidos 

relativamente constante, (b) relação entre TRS e oxigênio, na chaminé, e (c) nível de 

emissões de compostos de enxofre. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, para 01 à 10-Outubro-2005, com taxa 

de amostragem de 5min (2880 pontos). 
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O leito é o principal emissor de espécies de sódio (Na). As principais espécies são o 

sódio vapor (Na(g)) e o hidróxido de sódio (NaOH), além de sais de carbonato 

(Na2CO3) e de sulfato (Na2SO4). Quanto maior a temperatura, como é o caso de 

caldeiras modernas, maior o nível de emissões. Pode-se observar na Figura 2.11(a) a 

correlação positiva entre o teor de carbonato de sódio (Na2CO3), presente nas cinzas, 

e a carga de sólidos no licor. A maior vazão de sólidos é responsável por aumentar a 

temperatura na fornalha, e a presença de carbonato nas cinzas tem relação direta com 

o nível de emissões de espécies de sódio a partir do leito. A tendência de 

relacionamento com a vazão de ar secundário é a mesma, Figura 2.11(b). 

 

(a) (b) 
Figura 2.11: Relação entre o teor de carbonato de sódio (Na2CO3) presente nas cinzas 

e a (a) vazão de sólidos no licor e a (b) vazão de ar secundário. 

Banco de dados obtido em Fábrica no Brasil, para 01 à 29-Setembro-2003, com taxa 

de amostragem de 1dia (27 pontos, após se eliminar 2 dados anômalos). 

 

Os principais compostos para o cloro (Cl) e o potássio (K), presente no fluxo dos 

gases, são o cloreto de sódio (NaCl) e o cloreto de potássio (KCl). A principal fonte 

destes elementos é a própria madeira e, quanto maior o teor presente no licor, maior 

o nível de emissões. O efeito destes sais sobre as propriedades dos mecanismos de 

formação dos depósitos de cinzas sobre os tubos é negativo. Estas espécies são 

responsáveis por abaixar a primeira temperatura de fusão do material particulado 

(cinzas), de 560-600oC para até 520oC (Aspgren et al., 2003), fato responsável por 

elevar a taxa de depósitos e, em consequência, por diminuir a capacidade de geração 

de vapor. Pode-se ter ainda, ácido clorídrico (HCl) nos gases, quando a temperatura 
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na fornalha é menor; porém, em caldeiras modernas, em que o teor de sólidos 

presente no licor é superior a 65,0%, a forma ácida dá lugar ao NaCl, devido à 

vaporização de espécies de sódio. A redução gradual dos níveis de emissões e os 

programas de fechamento de circuito são responsáveis pelo indesejável aumento das 

concentrações destes elementos no processo fabril (Vakkilainen, 2005). 

 

O desafio atual, em relação aos níveis de emissões, é quanto aos óxidos de nitrogênio 

(NOx). A principal fonte de nitrogênio é o próprio licor (Forssén et al., 1999) e a 

principal espécie nos gases de combustão é o óxido nítrico (NO). O meio de se 

reduzir as emissões destes óxidos é via a injeção de ar, próximo ao topo da fornalha 

(denominado de ar quaternário). O segundo meio é diminuir o excesso de oxigênio, 

até se alcançar o limite máximo aceitável para as emissões de monóxido de carbono. 

A correlação entre o NOx e o SO2 é negativa (Vakkilainen, 2005). Veja a Figura 

2.12, na qual, ao se selecionar uma faixa superior de emissões de NOx (quadrado 

vazado preto ( ) e faixa operacional em cor azul), pode-se observar a tendência de se 

ter, menor nível de emissões de CO (CO (ppm)), maior presssão do ar terciário (Ar 

3o. (kPa)), e maior carga de sólidos (Sólidos (m3/h)); porém, a não ser para o CO, a 

faixa operacional para o ar terciário e para a carga de sólidos é considerável. A 

dificuldade de se visualizar as relações entre as emissões de NOx e as demais 

variáveis é devido às interações variáveis. Como exemplo, pode-se observar uma 

faixa central para o O2 em excesso, para o maior nível de emissões de NOx, quando 

neste caso o natural é ser o teor de oxigênio, maior. 

 

 
Figura 2.12: Relações entre as emissões de NOx com, a carga de sólidos no licor 

(Sólidos (m3/h)), a pressão do ar terciário (Ar 3o. (kPa)), e as concentrações de O2 

(O2 (%)) e de CO (CO (ppm)) nos gases da chaminé. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, de 01 à 10-Outubro-2005, com 

intervalo de amostragem de 5 minutos (2880 pontos). 
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Além das espécies gasosas de enxofre, sódio, potássio e cloro, também é importante 

monitorar as emissões de monóxido de carbono (CO). Isto porque o CO é um 

indicativo do grau de mistura entre o ar e os gases de combustão. No caso de mistura 

ideal, tem-se a oxidação deste CO à dióxido de carbono (CO2), em uma região na 

fornalha acima das lanças de licor. O teor de CO é menor quando a temperatura do 

leito e/ou o tempo de residência dos gases na fornalha é maior. A sua correlação com 

o teor de oxigênio e o NOx é negativa. Baseado nisto, é razoável operar as caldeiras 

com maior teor de CO, da ordem de centenas de ppm, para se reduzir os níveis de 

emissões de outros compostos (Vakkilainen, 2005). De modo semelhante à análise 

para NOx, pode-se observar a dificuldade de se correlacionar as emissões de CO com 

outras variáveis. Veja a Figura 2.13, em que selecionou-se duas faixas de CO para se 

observar tais correlações, com maior (em alaranjado) e com menor (em azul) níveis 

de emissões. Após esta decrição, sobre as principais emissões de espécies gasosas (à 

base de enxofre, sódio, cloro, potássio e nitrogênio), descreve-se, na sequência, as 

emissões de material particulado. 

 

 
Figura 2.13: Relações entre as emissões de CO com, a carga de sólidos no licor 

(Sólidos (m3/h)), a pressão do ar terciário (Ar 3o. (kPa)), e as concentrações de O2 

(O2 (%)) e de NOx (NOx (ppm)) nos gases da chaminé. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, de 01 à 10-Outubro-2005, com 

intervalo de amostragem de 5 minutos (2880 pontos). 

 

O material particulado (MP) diz respeito aos sólidos em suspensão no fluxo de gases 

de combustão. A sua formação é a partir de sais de sódio e de sódio vapor, de 

resíduos de gotas de licor, e de partículas de carbono residual e de outros elementos, 

principalmente potássio e cloro. Este material é a raiz para o problema de formação 

de depósitos de fuligem (cinzas) sobre os tubos dos equipamentos da sessão de 

transferência de calor convectivo. Quanto maior o teor de sólidos no licor e/ou a 

velocidade dos gases de combustão, e quanto menor o diâmetro de gotas de licor, 

Menor emissão 
de CO. 

Maior emissão 
de CO. 



 
36 

 

maior a produção de material particulado. A quantificação para o nível de emissões 

de material particulado é pelo grau de opacidade dos gases (entre 0,0 e 100,0%), 

pouco antes de deixar a chaminé. Pode-se observar na Figura 2.14 a tendência de 

correlação positiva entre a opacidade e a vazão de ar secundário, ao se manter a 

carga de sólidos praticamente constante. 

 

Figura 2.14: Relação entre a opacidade dos gases na chaminé e a vazão de ar 

secundário, ao se manter a vazão de sólidos relativamente constante. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, para 01 à 10-Outubro-2005, com taxa 

de amostragem de 5min (2880 pontos). 

 

As concentrações de espécies de sódio e de enxofre no material particulado são 

consideráveis. Estas espécies são responsáveis por formar os depósitos de cinzas, 

cuja composição é basicamente de sais de sódio, principalmente o de sulfato 

(Na2SO4). Pode-se observar que estes sais são o ponto de partida para se formar o 

carbonato de sódio (Na2CO3) e o sulfeto de sódio (Na2S) no leito de fundidos, a fim 

de se recuperar a parte inorgânica do licor (que é o principal objetivo de caldeiras de 

recuperação química). O teor de cinzas é de 5 a 12% a vazão mássica dos sólidos no 

licor (Vakkilainen, 2005). A maior parte destas cinzas irá formar os depósitos sobre 

os tubos e, a parte restante, irá deixar a caldeira junto ao fluxo de gases. Neste 

contexto, com o objetivo de abaixar os custos de produção, passou-se a empregar 

meios para se recuperar o sódio e o enxofre presentes (ou perdidos) nestas cinzas. A 

recuperação dos depósitos sobre os tubos é através do soprador de fuligem. A função 

deste dispositivo é jatear a superfície dos tubos, com vapor de alta pressão, a fim de 

desprender os depósitos, que são captados em três coletores de cinzas. Esta operação 
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é automática e há cerca de cem sopradores de fuligem ao longo de toda a sessão. Já a 

recuperação dos sais no fluxo de gases é através do precipitador eletrostático. O 

princípio deste equipamento é reter as partículas sobre placas coletoras, ao se ionizar 

o fluxo dos gases. A captação das cinzas para o coletor é a partir do uso de martelos 

contra as placas coletoras. A sua eficiência é superior a 99,5% (Adams et al., 1997). 

A finalização do ciclo de cinzas ocorre com o transporte do material presente em 

cada coletor, ao tanque de mistura de licor. Veja a Figura 2.15. Uma vez que a 

recuperação do sódio e do enxofre via estes artifícios não é total, faz-se ainda a 

adição de sais de sódio, geralmente de sulfato, ao tanque de mistura de licor. Ambas 

as inovações são por volta dos anos 50. A dispersão dos gases pela chaminé ocorre 

após o precipitador eletrostático, e a sua temperatura é um indicador para a taxa de 

depósitos sobre os tubos, quanto maior, maior a taxa. 

 

(a) (b) 
Figura 2.15: (a) Locais de sopragem de fuligem e (b) sistemas de recuperação de 

cinzas, via soprador de fuligem e via precipitador eletrostático. 

(Fonte: Kvaerner Power, 2002) 

 

O fator responsável pelo sério problema de formação de depósitos em caldeiras de 

recuperação química é o teor de enxofre no licor, cerca de 5% (Adams et al., 1997). 

Neste contexto, o sistema de sopragem de fuligem é útil, não apenas por recuperar os 

sais, mas também por aumentar a disponibilidade operacional do equipamento, ao 

gerenciar o problema de entupimentos ao longo da sessão superior. O papel do 

precipitador também é fundamental, já que, com a captação da fuligem presente no 

fluxo dos gases, tem-se a redução das emissões de material particulado. 
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Outras emissões, porém, em escala desprezível, são de, ácido sulfúrico (H2SO4), 

dioxina, furano, fluorino, metais pesados, e compostos orgânicos voláteis (VOC). 

Para finalizar, pode-se resumir que, o processo de combustão do licor, a distribuição 

e operação do ar de combustão, e o perfil de temperatura desde o leito até o topo da 

fornalha, têm papel decisivo sobre os tipos e os níveis de emissões. Veja um resumo 

para as emissões na Figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16: Influência da temperatura na fornalha sobre as emissões. 

(Fonte: Vakkilainen, 2005) 

 

2.1.3. Ar de Combustão do Licor 
 

A injeção de ar para se realizar o processo de combustão do licor ocorre em vários 

níveis (elevações). A principal razão para esta divisão são as funções antagônicas de 

caldeiras de recuperação química, isto é, de proporcionar um ambiente oxidante (rico 

em oxigênio), para se queimar a matéria orgânica do licor, e, ao mesmo tempo, de 

promover um ambiente redutor (deficiente em oxigênio), para se reduzir a parte 

inorgânica do licor (Adams et al., 1997). A outra razão diz respeito ao objetivo de se 

reduzir os níveis de emissões. 

 

No início, nos anos 40 e 50, utilizava-se apenas dois níveis de ar (a primeira caldeira 

de recuperação química é de 1929 (Vakkilainen, 2003)): o primeiro, ao nível do leito, 

com a função de manter o ambiente redutor, e o segundo, abaixo das lanças de licor, 

com o objetivo de completar a oxidação do licor. O percentual do ar primário era por 

volta de 60 a 70% do total e a temperatura de ambos, 150oC. Nesta época, usava-se 
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lanças de licor oscilantes, com as consequências negativas de favorecer o arraste de 

material pelos gases de combustão do licor e de diminuir o grau de redução. A 

segunda geração dos sistemas de ar de combustão deu-se em 1954, ao se passar o 

segundo nível de ar, de baixo para cima das lanças de licor, a fim de se aumentar a 

velocidade dos gases de combustão, com os objetivos de otimizar a mistura ar-gases 

e de aumentar o grau de redução. A outra inovação neste período é a injeção 

tangencial para o ar secundário, em oposição ao arranjo convencional, com o 

objetivo de se criar um redemoinho na região central da fornalha, para favorecer a 

mistura ar-gases. O seu uso era comum até meados da década de 90. Os aspectos 

negativos deste arranjo são, o desbalanço térmico entre lados opostos da fornalha, o 

arraste pelos gases de gotas de licor não queimadas, e a corrosão de portas de lanças 

de licor. Ainda sim, o arranjo tangencial é um avanço sobre o anterior, o 

convencional, no qual a grande velocidade dos gases de combustão, na zona central 

de fornalha, é responsável pelo considerável arraste de material e pela subutilização 

da sessão transversal da fornalha (Vakkilainen, 2005). Veja a Figura 2.17. 

 

 
Figura 2.17: Arranjo tangencial para o segundo nível de ar. 

 

O próximo avanço tecnológico no sistema de ar de combustão se deu no início de 60, 

com a introdução de um terceiro nível de ar. Deste modo, tem-se, para as caldeiras 

desta época, os níveis de ar primário e de ar secundário, abaixo das lanças de licor, e 

o nível de ar terciário, acima das lanças. No início dos anos 80, passou-se a operar 

com lanças estacionárias, e a concentração do licor a ser queimado já era 65,0-

70,0%. Quanto maior tal concentração, maior a carga de sólidos e, portanto, a 

temperatura no leito (Karvinen et al., 1991). Para resumir, a partir destas inovações, 

pôde-se observar, a maior estabilidade para a combustão do licor, o maior grau de 

redução dos sais de sódio, e a redução nos níveis de emissões de espécies de enxofre. 

Jato de Ar
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A próxima geração de sistemas de ar de combustão se deu com a operação em 

múltiplos níveis de ar e com a tecnologia de ar vertical. Os objetivos são, o de 

reduzir o nível de emissões de NOx, e o de minimizar o arraste de material pelos 

gases para a sessão superior. Um outro aspecto positivo é o maior controle sobre as 

operações. Exemplos de sistema de ar com múltiplos níveis são a divisão do ar 

secundário em níveis baixo e alto, em 90, e a introdução de um quarto nível de ar, 

acima do terceiro nível. Já a tecnologia de ar vertical, de 1995, introduz o conceito de 

jatos interlaçados para as injeções de ar, exceto para o nível primário, cuja finalidade 

é realizar a mistura ar-licor de modo horizontal, e não vertical, como o arranjo 

anterior, no qual se tem a formação de um redemoinho (Vakkilainen, 2005). 

Algumas das vantagens deste sistema, ao proporcionar, mistura satisfatória, menor 

desbalanço térmico e menor arraste, são, maior eficiência térmica, melhor controle 

sobre a temperatura do vapor de saída, menor consumo de vapor para a sopragem de 

fuligem, maior disponibilidade operacional e menor nível de emissões (Andritz, 

2002). A Figura 2.18 é um exemplo de um sistema moderno de ar de combustão, 

com arranjo, convencional, para o ar primário, e “interlace”, para os demais níveis. 

Resumi-se, a seguir, os objetivos de cada nível de ar em caldeiras modernas. 

 

 
(a) (b) (c) 

Figura 2.18: (a) Arranjo convencional, para o ar primário (a configuração para este 

nível de ar é a de maior consenso, desde o início), (b) arranjo “interlace”, para os 

demais níveis de ar, e (b) sistema multinível de distribuição de ar de combustão. 

(Fonte: Kvaerner Power, 2002) 
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As funções do ar primário são, controlar o formato e a posição do leito de sais e 

fornecer oxigênio para a combustão do carbono residual. A injeção deste ar é a partir 

de todas as paredes, por volta de 1,0m acima do chão da fornalha, e a sua fração, 

entre 25 e 35% do ar total. A pressão, entre 0,50 e 1,0kPa, e a velocidade, são 

variáveis-chave para se ter uma combustão estável. A presença de variações na 

pressão é um indicativo de entupimento. O modo de limpeza das portas de ar é 

automático. O ar secundário, de 1,0 a 3,0m acima do primeiro nível de ar e entre 45 

e 65% do ar total, tem as funções, de controlar a altura e manter a temperatura do 

leito, de secar e queimar o licor, de queimar os produtos voláteis oriundos da 

combustão do licor, e de controlar a velocidade dos gases. Este é o principal nível de 

ar para se controlar o processo de combustão do licor, sendo que, um arranjo 

próximo ao ideal, tem como benefícios, elevar a temperatura junto ao leito, 

minimizar os níveis de emissões e o arraste de material pelos gases de combustão, e 

reduzir a temperatura dos gases no topo da fornalha. A temperatura e a pressão deste 

nível de ar são por volta de 150oC e de 1,0 a 3,0kPa, respectivamente, e a sua 

injeção, a partir de duas paredes (traseira e frontal). Em caldeiras modernas, próximo 

a este nível de ar, há duas câmeras para se visualizar o leito, com a finalidade de 

auxiliar os operadores de salas de controle a monitorar o seu comportamento. As 

funções do ar terciário, de 3,0 a 6,0m acima do nível das lanças de licor, são, 

completar a combustão do licor, ao queimar os produtos voláteis, selar a fornalha, 

para se minimizar o arraste de material particulado, e uniformizar o fluxo de gases 

para a sessão superior. A temperatura deste ar é a ambiente e a pressão é entre 1,0 e 

5,0kPa. A sua injeção também é a partir de duas paredes e entre 25 e 35% do ar total. 

O uso de um quarto nível de ar tem o objetivo de controlar os níveis de emissões de 

NOx, além de garantir a combustão completa do licor (Vakkilainen, 2005). A sua 

participação é de 10 à 20% do ar total. O cálculo deste ar total é baseado no teor de 

sólidos presente no licor, cuja relação é linear, como pode-se verificar na Figura 

2.19(a), para o segundo nível de ar. Já a proporção de ar entre os níveis é função do 

fornecedor e das condições operacionais (teor de sólidos, velocidade dos ventiladores 

de tiragem forçada, entre outras). O controle do fluxo de ar é a partir, ou de 

“dampers”, nos dutos, ou de um ventilador (de tiragem forçada) de velocidade 

variável. 
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Este ventilador de tiragem forçada (“Forced Draft Fan”, ver Figura 2.3) é 

responsável por prover o ar de combustão à fornalha. Já após o precipitador 

eletrostático, tem-se o ventilador de tiragem induzida (“Induced Draft Fan”, ver 

Figura 4.2), responsável por retirar os gases do equipamento. A operação de ambos é 

casada, de modo a manter a pressão no interior da fornalha levemente negativa, por 

volta de -0,05atm. 

 

Para finalizar, tem-se dois tipos de queimador de combustível auxiliar, o de partida e 

o de carga. As funções do queimador de partida, próximo ao segundo nível de ar, 

são, aquecer o leito durante a partida do equipamento, e manter a temperatura deste 

leito, no caso de se operar com carga de sólidos menor. A sua injeção é a partir de 

todas as quatro paredes. Os usos do queimador de carga, próximo ao nível do ar 

terciário e geralmente em apenas uma parede, são para o caso de se ter, combustão 

instável (crescimento desordenado do leito, por exemplo), suspeita de interrupção na 

alimentação de licor (“blackout”), ou demanda por produção extra de vapor. Veja a 

Figura 2.19(b). A razão de se queimar óleo, neste caso, é devido à menor vazão de 

licor, para não se interromper o abastecimento de vapor para a fábrica. 

 

(a) (b) 
Figura 2.19: (a) Relação entre o ar primário de combustão e a vazão de sólidos e (b) 

relação entre a vazão de licor e a vazão de óleo de carga. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, para 01 à 29-Outubro-2005 (8916 

pontos), e para 01 à 29-Setembro-2003 (7943 pontos), respectivamente, ambos com 

taxa de amostragem de 5min. 
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2.2. Sessão de Transferência de Calor Convectivo 
 

O papel da sessão de transferência de calor convectivo de caldeiras de recuperação 

química é o mesmo de outras caldeiras, ou seja, de transformar a água líquida em 

vapor superaquecido (ou vapor de alta pressão), através do ciclo água-vapor. Uma 

característica de caldeiras de recuperação química é a maior área superficial 

disponível para se trocar calor, devido ao baixo poder calorífico do licor e aos 

depósitos de cinzas. Pode-se alcançar 250km de tubos (Kvaerner Power, 2002). A 

pressão e a temperatura do vapor de alta pressão, em caldeiras de recuperação 

química, é menor do que em caldeiras convencionais, abaixo de 90bar e 480oC, 

respectivamente. Os fatores de restrição são novamente os depósitos de cinzas, 

devido às suas propriedades corrosivas, e as propriedades de resistência dos materiais 

dos tubos, principalmente aqueles dos superaquecedores (O Papel, 2006). Pode-se 

observar três tipos de equipamentos nesta sessão de transferência de calor: o 

economizador (local de alimentação de água), o superaquecedor e o banco gerador 

(convector). Veja a Figura 2.20. A qualidade desta água é essencial para se evitar 

danos na parte sob pressão (lado interno dos tubos) e na turbina. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.20: Equipamentos da sessão de transferência de calor convectivo, (a) 

superaquecedor e (b) economizador (o banco gerador, em caldeiras modernas, é 

similar a este equipamento). 

(Fonte: Adams et al., 1997) 

 

Gases de 
Combustão 

Soprador 
de Fuligem 

Gases de 
Combustão 
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A função de cada equipamento para se transformar a água líquida em vapor 

superaquecido é específica. A relação mássica entre o vapor gerado e o teor de 

sólidos presente no licor é por volta de 4,0 toneladas de vapor por tonelada de 

sólidos. A Figura 2.21 é o ciclo água-vapor em caldeiras modernas. 

 

 
Figura 2.21: Ciclo água-vapor de caldeira moderna. 

(Fonte: Vakkilainen, 2000) 

 

Passo 1. O papel do economizador, entre duas e três unidades, é préaquecer a água 

até próximo à temperatura de ebulição, ao trocar calor com os gases de combustão, já 

à menor temperatura. A água segue então para o balão de vapor, no qual o nível de 

água é por volta de 50%. Passo 2. O balão de vapor é responsável por distribuir a 

água para os tubos das paredes aquatubulares, via tubos externos à caldeira 

(“downcomers”), e para os tubos do banco gerador. A função do banco gerador, em 

conjunto com as paredes aquatubulares, é transformar a água em vapor saturado. A 

mistura água-vapor, ou água parcialmente evaporada, oriunda das paredes 

aquatubulares e do banco gerador (responsável por 10 à 25% do processo de 

evaporação), retorna então para o balão de vapor, via outros tubos (“risers”). A força 

motriz deste processo de circulação natural é a diferença de densidade entre a água, 

presente nos tubos de fluxo descendente, e a mistura água-vapor (presente no banco 

Tanque de Água 

Bomba de Água de 
Alimentação 

Tubulação para a Água 
de Alimentação 

Atemperador 

Balão de Vapor

“Downcomers”
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gerador e nas paredes aquatubulares). Após separar o vapor presente na mistura 

água-vapor, por meio de ciclones e de telas, ainda no interior do balão, o vapor 

saturado segue então para o superaquecedor. Passo 3. A função do superaquecedor, 

em geral, de três a cinco sessões, é elevar a temperatura do vapor, de modo a 

produzir vapor superaquecido (vapor de alta pressão), ao trocar calor com os gases 

prontamente oriundos da fornalha, à 900-950oC (Vakkilainen, 2005). O vapor segue 

então para o coletor (já externo à caldeira) e daí para o turbogerador, onde se tem a 

geração de eletricidade, para consumo interno, e a extração de vapor de média e 

baixa pressões, para os processos fabris. 

 

A ação de controle para a temperatura do vapor de saída é através de borrifamento, 

ou de água (a partir do tanque de água) ou de vapor saturado (a partir do balão de 

vapor), à corrente de vapor, via atemperador. Tem-se geralmente duas unidades de 

atemperador entre as sessões do superaquecedor. O objetivo de tal ação é evitar 

danos à parte sob pressão (lado do vapor) e à turbina (Aspgren et al., 2003). 

 

Pode-se ter também, no Passo 2 e a partir do balão de vapor, a distribuição de água 

para a cortina de tubos de água (“screen”). O uso de tal cortina é opcional e a sua 

localização é próxima ao nariz do equipamqento. Veja a Figura 2.22. O papel deste 

dispositivo é, uniformizar o fluxo e abaixar a temperatura dos gases, e reduzir o 

arraste de material particulado para a sessão superior, a fim de se gerenciar os 

depósitos de cinzas sobre os tubos do superaquecedor. A outra função é evitar o 

caimento de pedras de cinzas sobre o leito. O aspecto negativo é o risco potencial de 

explosões, uma vez que se tem a chance de rompimento de seus tubos, devido 

justamente ao desprendimento de pedras (Vakkilainen, 2005; Vilarroel et al., 2004). 

 

 
Figura 2.22: Cortina de água. 

(Fonte: Kvaerner Power, 2002) 

Superaquecedor. 

Cortina de Água. 

“Downcomer”.
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2.3. Visão Geral 
 

A Figura 2.23 é um esquema com os principais equipamentos de ambas as regiões, 

na fornalha e na sessão de transferência de calor convectivo, além dos circuitos de 

licor, de ar de combustão e de água-vapor. As principais malhas de controle para a 

operação do equipamento são relativas, ao nível de água no balão de vapor, à 

velocidade do ventilador de tiragem induzida, às alimentações de licor e de 

combustível auxiliar, e às vazões de ar de combustão. 

 

1. Fornalha 11. Tanque de dissolução (p/ o “smelt”) 21. Ventilador de tiragem forçada (FD) 

2. Sessão de transf. de calor convectivo 12. Alimentação de licor 22. Ventilador de tiragem induzida (ID)

3. Nariz 13. Ar de combustão 23. Desaerador (p/ retirar O2) 

4. Grau de redução (sais inorgânicos) 14. Superaquecedor 24. Tanque de água de alimentação 

5. Vapor de alta pressão 15. Balão de vapor 25. Tubos descendentes (downcomers) 

6. Emissões 16. Banco gerador (convector) 26. Tubos ascendentes (risers) 

7. Água de alimentação 17. Economizador 27. Atemperador 

8. Gases 18. Precipitador eletrostático 28. Préaquecedor p/ o licor 

9. Cinzas 19. Chaminé 29. Préaquecedor p/ o ar de combustão 

10. Bicas (para escoar o leito de sais) 20. Coletor de cinzas  

Figura 2.23: Esquema geral de caldeiras de recuperação química modernas. 

(Fonte: Andritz, 2005). 
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2.4. Conquistas, Caldeiras Modernas e Desafios 
 

Pode-se listar vários progressos ao longo de mais de 70 anos de história, nos circuitos 

de licor, de óleo, de ar de combustão e de água-vapor, desde a primeira caldeira de 

recuperação química, em 1929. Paralelamente, pode-se ressaltar os avanços em 

relação à capacidade de processamento, tanto para a carga de sólidos secos, ao se 

passar de 100 para mais de 5000tss/d (toneladas de sólidos secos por dia), como para 

geração de vapor, ao se passar de 380,0oC e 30,0bar para próximo a 500,0oC e 

100,0bar (Vakkilainen, 2005). A motivação, a qualquer época, é otimizar, a 

recuperação dos inorgânicos, a geração de vapor e a redução dos níveis de emissões, 

sem relevar a segurança operacional. Pode-se descrever a caldeira de recuperação 

química moderna, e as conquistas ao longo destes 70 anos, de acordo com a Tabela 

2.1. A realização de reforma (“retrofit”), a fim de se incorporar pelo menos parte 

destas tecnologias, é relativamente frequente. Em relação ao Brasil, o parque 

industrial nacional contém atualmente 33 caldeiras de recuperação química em 

operação, com idade média de dezesseis anos. Apenas nos últimos três anos, com o 

objetivo de atender a crescente demanda no setor, principalmente em relação aos 

mercados internacionais, têve-se a construção ou a reforma de 13 destas caldeiras. A 

caldeira de maior capacidade de processamento queima 4000,0tss/d (toneladas de 

sólidos secos por dia), na qual a pressão e a temperatura do vapor de saída são iguais 

a 94,0bar e 490,0oC, respectivamente (CSCRB, 2005). 
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Tabela 2.1: Características de caldeiras de recuperação química modernas. 

(Fonte: Vakkilainen, 2005) 

Caldeira de Recuperação Química Moderna 

.Precipitador eletrostático (± 1950). 

.Sistema de sopragem de fuligem (± 1950). 

.Tubos compostos (principalmente para a fornalha inferior e o superaquecedor) 
(1972). 

.Lanças de licor do tipo estacionário (± 1980). 

.Tubos do tipo membrana, ao invés de tangencial, para as paredes (padrão a partir 
de 1980). 

.Balão único (± 1985). 

.Ar quartenário (± 1990). 

.Ar secundário baixo e alto (1990). 

.Sistema de ar de combustão vertical (1995). 

.Fluxo vertical para os gases, através do economizador (a partir de 1960). 

.Maior espaçamento entre os painéis do superaquecedor. 

.Velocidade dos gases de combustão por volta de 4,5m/s. 

Conquistas 
.Maior disponibilidade operacional. 
.Maior grau de mistura ar-gases. 
.Maior grau de redução. 
.Maior segurança operacional. 
.Maior temperatura e pressão para o vapor. 
.Melhor perfil de temperatura desde o leito até o topo de fornalha. 
.Menor consumo de vapor para sopragem. 
.Menor produção e arraste de material particulado. 
.Menor taxa de corrosão. 
.Menor taxa de depósitos de fuligem. 
.Processo de combustão mais estável. 
.Redução de emissões de SO2 e de TRS. 
.Operação, na mesma unidade fabril, com carga de sólidos e com qualidade do 
licor, variáveis. 

 

Em relação aos desafios para as futuras gerações de caldeiras de recuperação 

química, pode-se resumi-los de acordo com as seguintes necessidades: menores 

custos de investimentos e de produção, maior escala de produção, maior eficiência 

energética, e redução para as emissões de poluentes. Veja a Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Desafios para a operação de caldeiras de recuperação química. 

Desafios Objetivo Dificuldades 

.Aumentar o teor de sólidos 
secos presente no licor para 
mais de 85,0%. 

.Aumentar a carga de energia, 
tanto para abastecer a fábrica 
como para gerar maior 
quantidade de eletricidade. 

.Gerenciar a viscosidade do 
licor e a produção de material 
particulado. 

.Maior probabilidade de 
corrosão de tubos, devido à 
maior temperatura na 
fornalha. 

.Fechar os circuitos de licor e 
de água. 

.Reduzir custos de produção. .Acumulação de elementos 
não processuais 
(principalmente K e Cl, além 
de Mg, Mn e Ba). A maior 
eficiência de soluções para a 
reciclagem de cloreto e 
potássio são responsáveis por 
agravar tal problema. 

.Eliminar os elementos inertes 
no ciclo de recuperação 
química, principalmente, o 
potássio e o cloro. 

. Reduzir o problema de 
corrosão em tubos, 
principalmente no chão da 
fornalha, nas portas de ar, e 
no superaquecedor. 

.Desenvolver e implementar 
soluções em escala industrial.

.Aumentar a temperatura e a 
pressão do vapor de saída. 

.Aumentar a geração de 
eletricidade. 

.Corrosão de tubos, 
principalmente de sessões do 
superaquecedor. 

.Necessidade de se aumentar o 
teor de sólidos. 

.Desenvolver e reduzir os 
custos de material para os 
tubos, principalmente para o 
chão da fornalha e para o 
superaquecedor 

.Aumentar a resistência à 
corrosão e à fadiga térmica. 

.Depende do desenvolvimento 
de pesquisas. 

.Fechamento de circuitos, 
devido à acumulação de 
elementos não processuais. 

.Queimar gases oriundos de 
outras unidades do processo 
fabril (metanol, SO2, e 
outros). 

.Reduzir os níveis de emissões 
pela unidade fabril. 

.Manter a combustão estável e 
segura. 

.Reduzir as emissões de NOx. .Atender os níveis de emissões. .Ainda não há consenso sobre 
o melhor meio de se alcançar 
tal objetivo (a opção mais 
eficaz, atualmente, é usar um 
quarto nível de ar). 
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3. MODELO OCULTO DE MARKOV (HMM) 
 

Os processos químicos industriais são sujeitos às pertubações de natureza aleatória. 

Pode-se resumir as fontes de tais perturbações em: mão-de-obra, matéria-prima 

(qualidade da madeira etc) e insumos (qualidade do sulfato de sódio (Na2SO4) 

adicionado ao tanque de mistura de licor etc), procedimentos ou condições de 

operação (ações sem padronização etc), meio-ambiente (maior teor de umidade nos 

cavacos de madeira em um pátio aberto em dias de chuva), equipamentos (falhas 

mecânicas etc), e medições (ruídos etc). Pode-se somar a estas perturbações de 

ordem natural, uma outra fonte, segundo as necessidades dos processos e as 

intervenções dos operadores: períodos de transiência (mudanças de pontos de 

operação), períodos de ajuste de malhas de controle ao “set point” (controle de nível 

de água no balão de vapor etc), mudanças de cargas (redução na vazão de sólidos a 

se queimar na caldeira), e variações de demandas durante as operações (maior 

demanda de vapor de saída da caldeira, pela operação de secagem em máquinas de 

papel). Estas fontes de perturbações são responsáveis pela variabilidade presente nos 

processos químicos industriais (Venkatasubramanian, 2003c). 

 

A operação da caldeira de recuperação química é um processo dinâmico, sensível à 

pertubações e instabilidades, oriundas, por exemplo, da qualidade variável do licor, 

das mudanças de cargas, dos métodos de operação, e das caraterísticas de projeto. A 

Figura 3.1(a) é um exemplo de pertubações no ciclo água-vapor de caldeiras de 

recuperação química. Pode-se ilustrar com este estudo a variabilidade inerente, às 

vazões de água e de vapor, aos respectivos instrumentos de medição de vazão, e ao 

circuito de controle do nível de água no balão de vapor. Aplicou-se o cálculo de 

balanço de massa para o circuito água-vapor em cinco caldeiras (1 a 5) durante o 

período de um mês. As operações destes equipamentos são relativamente estáveis 

(ou seja, vazões de sólidos estáveis) por um período superior a 24 horas. Pode-se 

observar a discrepância entre as medições no processo real e os cálculos teóricos, 

tanto entre caldeiras quanto em um mesmo equipamento. A principal razão para a 

discrepância entre caldeiras é devido à variação no tempo de resposta no circuito de 

controle do nível do balão de vapor, para se ajustar a vazão de água, após se ter uma 
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alteração na carga de sólidos. A discrepância em uma mesma unidade é devido à 

variabilidade inerente aos processos e às operações (Burgmayer e Durham, 2001). A 

Figura 3.1(b,c,d) tem o objetivo de ilustrar esta variabilidade presente no processo 

“Kraft” de produção de celulose, com dados de fábricas no Brasil. Veja a amplitude 

para a pressão do ar primário, para a vazão do ar secundário, e para a temperatura do 

vapor superaquecido, respectivamente, de acordo com a (classe de) carga de sólidos 

secos no licor. Estes gráficos são apenas para cargas altas, isto é, com percentual de 

sólidos superior a 75,0%. O número de observações por classe é sempre superior a 

30 registros. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
Figura 3.1: (a) Desvio-padrão (%) relativo ao cálculo de balanço de massa para a o 

circuito água-vapor, para carga de sólidos secos estável, em 5 caldeiras de 

recuperação química (1 a 5), e (b,c,d), faixas de operação para variáveis de processo, 

de acordo com a carga de sólidos secos no licor. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, para 01 à 14-Agosto-2005, com taxa 

de amostragem de 5min (3038 pontos). 
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Neste contexto, ao contrário de sistemas determinísticos, não é possível determinar o 

próximo estado (em t+1), por completo, a partir de estados passados (de 0 a t-1) e do 

estado presente (em t), em que, t ∈ R é um índice, geralmente o tempo (Nelson, 

1995). Nesta direção, pode-se considerar as medições (observações) de uma variável 

operacional (no processo químico) como uma série temporal estatística, isto é, como 

as realizações de um processo estocástico subjacente (Venkatasubramanian, 2003c). 

 

Toda variável operacional tem uma distribuição de probabilidades característica de 

operação normal (processo químico sob controle). A manifestação de um evento 

anormal (distúrbio) neste processo é responsável por alterar tal distribuição de 

probabilidades, isto é, por alterar pelo menos um de seus parâmetros (no caso de 

Gaussiana, a média e/ou o desvio-padrão). Desse modo, pode-se detectar situações 

anormais, em processos químicos, ao se detectar alterações em parâmetros de 

distribuições de probabilidades de variáveis de processo (Venkatasubramanian, 

2003c). O texto a seguir introduz os conceitos do método probabilístico denominado 

de modelo oculto de Markov. 

 

3.1. Definição Conceitual de HMM 
 

Sistema 1. Veja o semáforo na Figura 3.2. A próxima cor (ou o próximo estado) 

neste sistema é dependente apenas da cor (ou do estado) anterior; por exemplo, se a 

cor atual (em t) é o amarelo, a próxima cor (em t+1) é sempre o verde. Desse modo, 

pode-se observar que a sequência de saltos (ou de transições) entre as cores (ou 

padrões temporais) é totalmente previsível e, portanto, diz-se que tal sistema é 

determinístico. 

 
Vermelho Amarelo Verde

 
Figura 3.2: Sistema determinístico. 

 

Sistema 2. A sequência de transições entre três possíveis estados para o tempo 

(ensolarado, nublado e chuvoso), ao contrário do caso anterior, não é determinística. 
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Pode-se ter, por exemplo, para o dia seguinte (em t+1) a um dia de sol (em t), outro 

dia de sol ou, então, um dia de chuva. Um meio de se modelar tal sistema é 

desconsiderar outros fatores (por exemplo, o vento) e supor que o próximo dia (ou 

estado) é função apenas de dias (ou estados) anteriores. Denomina-se tal suposição 

de suposição de Markov, e um processo de Markov é um processo no qual as 

transições entre os estados (ou entre os padrões para o tempo: ensolarado, nublado e 

chuvoso) são função apenas de n estados passados, em que, n é o número de estados 

responsáveis por determinar o próximo estado. O caso base é o processo de Markov 

de 1a ordem, no qual a seleção do estado futuro (em t+1) é dependente apenas do 

estado atual (em t). A natureza de tal seleção é probabilística e não, determinística, 

como no Sistema 1. Veja a Figura 3.3(a). Pode-se agrupar tais probabilidades de 

transições em uma matriz, à qual denomina-se de matriz de probabilidades de 

transições entre estados (A), invariante em relação ao tempo. Veja a Figura 3.3(b). 

Por exemplo, após um dia de sol (em t, ontem), pode-se ter (em t+1, hoje), 

novamente um dia de sol, com probabilidade igual a 0,500 (50,0%), ou então, um dia 

ou nublado ou chuvoso, com probabilidades iguais a 0,375 (37,5%) e 0,125 (12,5%), 

respectivamente. A inicialização deste sistema é a partir de um vetor de 

probabilidades iniciais (π). Veja a Figura 3.3(c), em que o primeiro dia é de sol 

(πSOL = 1,0). 

 

Ens. Nub. Chu.

 
(a)1  

0,3750,3750,250Chu.
0,6250,1250,250Nub.
0,1250,3750,500Ens.
Chu.Nub.Ens.

Tempo
(Hoje)

Te
m

po
(O

nt
em

)

 
(b) 

0,00,01,0
Chu.Nub.Ens.

(c) 
1Ens. = Ensolarado, Nub. = Nublado, Chu.  = Chuvoso. 

Figura 3.3: (a) Sistema não-determinístico, (b) matriz de probabilidades de transições 

entre estados (A) e (c) vetor de probabilidades iniciais (π). 

 

Sistema 3. Pode-se supor que não é possível acessar, de modo direto, os padrões para 

o tempo (ensolarado, nublado e chuvoso), e que a informação disponível é apenas o 

teor de umidade de algas. Pode-se supor também que a natureza da relação entre os 

estados destas algas (seca, quase seca, úmida e encharcada) e os estados para o 
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tempo, é probabilística; por exemplo, alga seca é sinônimo de tempo ensolarado, e 

alga encharcada, de tempo chuvoso. Tem-se, portanto, duas séries de estados, os 

estados observáveis (os estados das algas: seca, quase seca, úmida e encharcada), e 

os estados não-observáveis ou ocultos (os estados para o tempo: ensolarado, nublado 

e chuvoso). A idéia é, então, obter um modelo de predição para o tempo (variável 

oculta), a partir das algas (variável observável, que tem, de algum modo, relação com 

a variável oculta) e da suposição de processo de Markov (como no Sistema 2). Um 

exemplo real, com ambos os tipos de variáveis, é o caso de reconhecimento de fala. 

Ao se pronunciar uma palavra, pode-se considerar o mecanismo interno de produção 

de fala (cordas vocais, garganta, língua etc), como uma sequência de estados ocultos, 

e o som resultante deste processo (o sinal de fala), como uma sequência de estados 

observáveis. E pode-se observar neste exemplo, a presença de uma relação entre as 

variáveis observáveis (o sinal sonoro) e aquelas ocultas (o mecanismo de produção 

de fala). De volta ao exemplo do tempo, a Figura 3.4(a) é um mapa com as relações 

entre as variáveis ocultas e observáveis, no qual a modelagem para os estados ocultos 

(ou conexões entre as variáveis ocultas) é a partir de um processo de Markov de 1a 

ordem. A ligação entre ambos os tipos de variáveis (ou conexões entre as variáveis 

ocultas e aquelas observáveis) é dado pela probabilidade de se gerar um estado 

observável, em particular, dado um estado oculto, em particular. Tem-se, deste 

modo, uma segunda matriz, à qual denomina-se de matriz de probabilidades de 

emissões de observações (B). Veja a Figura 3.4(b), na qual a probabilidade de se ter 

alga seca em dia ensolarado é igual a 0,60 (60,0%) (Boyle, 2005). 
 

Ens. Nub. Chu.

Sec. Qua. Mol. Enc.

Es
ta

do
s

O
bs
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vá

ve
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s

O
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s

 
(a)1,2 

Algas (Teor de Umidade)

Te
m

po

0,500,350,100,05Chu.
0,250,250,250,25Nub.
0,050,150,200,60Ens.

EncharcadaMolhadaSeca QuaseSeca

(b) 
1Ens. = Ensolarado, Nub. = Nublado, Chu.  = Chuvoso. 
2Sec. = Seca, Qua. = Quase Seca, Mol. = Molhada, Enc. = Encharcada. 

Figura 3.4: (a) Relação entre variáveis, ocultas e observáveis (modelo oculto de 

Markov) e (b) matriz de probabilidades de emissões de observações (B). 
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Para finalizar, pode-se observar que o método de modelo oculto de Markov 

(Sistema 3) é uma extensão do modelo de Markov (Sistema 2), ao se adicionar à 

modelagem, um segundo processo estocástico, descrito pela matriz de probabilidades 

de emissões de observações (o primeiro processo é aquele descrito pela cadeia de 

Markov). A relação estado-observação não é determinística, e sim, probabilística, 

isto é, cada estado é capaz de emitir qualquer observação, com uma certa 

probabilidade. Esta é a razão para o termo, oculto, uma vez que não é mais possível 

observar diretamente a cadeia de Markov (sequência de estados) a partir das 

observações (mas é válido lembrar que a cadeia de Markov tem influência sobre a 

sequência de eventos observáveis) (Bourlard e Bengio, 2001). O acrônimo para 

modelo oculto de Markov é, devido ao termo em inglês, “Hidden Markov Model”, 

HMM. A Tabela 3.1 é um resumo das características destes três sistemas, em que, t é 

o tempo (1,2,...), qt, o estado para o sistema, em t, e ot, a observação a partir de qt, em 

t. 

 

Tabela 3.1: Tipos de sistemas. 

Sistema 1 2 3 

Tipo de Sistema Sistema 
Determinístico 

Modelo 
de Markov 

Modelo Oculto 
de Markov 

Estados qt ∈ Q qt ∈ Q qt ∈ Q 
Observações ot ∈ O ot ∈ O ot ∈ O 

Relação Estado-
Observação 

Determinística 
(Q ↔ O) 

Determinística 
(Q ↔ O) 

Não Determinística

Relação para as 
Transições entre 

os Estados 

Determinística 
qt = f(qt-1) 

Não Determinística†

P(qt|qt-1) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2221

1211

aa
aa

A  

Não Determinística‡

P(qt|qt-1) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2221

1211

aa
aa

A  

Relação para as 
Observações a 

partir dos Estados 
- - 

Não Determinística 
P(ot|qt) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

232221

131211

bbb
bbb

B

†02 estados. ‡02 estados e 03 observações (caso discreto). 
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3.2. Paralelo entre os Mecanismos de Produção de Sinais de Fala e 

de Processos Químicos 
 

O reconhecimento de fala é a área de maior sucesso em relação às aplicações de 

modelo oculto de Markov (HMM). Neste sentido, esta seção esboça um paralelo 

entre os mecanismos de produção (variáveis ocultas) de sinais (variáveis 

observáveis) de fala e de processos químicos. Veja a Figura 3.5 em conjunto com a 

Tabela 3.2. A mente do locutor (Fonte, λ) é o processo responsável por definir o que 

dizer (λ) (e o estado do processo químico, por definir as condições de operação). A 

definição deste estado do processo é resultante de interações entre os equipamentos, 

o próprio processo, e o fator humano, ou, em outras palavras, tal conjunto de fatores 

é responsável por determinar a condição operacional do processo (ASM, 2005). O 

mecanismo de produção de fala (Emissor) é responsável por gerar o sinal (O), 

correspondente à λ (no caso de processos químicos, o mecanismo de produção é 

responsável por gerar os sinais correspondentes às condições estabelecidas para a 

operação; pode-se associar tal mecanismo aos equipamentos e aos fluidos de uma 

unidade fabril). O Sinal resultante no primeiro caso é o de fala, e, no segundo (de 

processos químicos), o de vazão, de pressão, de temperatura, de densidade etc. Pode-

se observar, em ambos os casos, a presença de uma correlação entre as variáveis 

observáveis (os sinais) e aquelas ocultas (os respectivos mecanismos de produção). 

Por fim, tem-se o receptor, com a finalidade de captar (via microfone) e de processar 

o sinal de fala (discretização, filtragem etc) (no caso de processos químicos, tal 

captação é através de sensores, e pode-se ter ainda o processamento de sinais antes 

de usá-los em alguma tarefa). Pode-se observar que o sinal O é alvo de perturbações 

(introdução de ruídos) desde o Emissor até após o Receptor (devido à pronunciação: 

modo de falar, estado emocional etc, ao canal acústico: posição e características do 

microfone, ruído ambiente etc, e ao processamento do sinal etc, no caso de sinal de 

fala; e, devido aos distúrbios: oriundos de equipamentos, do próprio processo, e do 

fator humano, às medições, ao processamento dos sinais etc, no caso de sinal de 

processo). A referência para a descrição relativa à área de reconhecimento de fala é o 

texto de Jelinek (1997). É útil ressaltar que não há um único procedimento para o 

sistema de inferência. 
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Fonte Emissor Receptor

Mente do
Locutor

Mecanismo
de Produçãoλ

Processador
Acústico O

Sistema de
Inferência (HMM)

Estado do
Processo

Mecanismo
de Produçãoλ Variável de

Processo

Área de
Instrumentação O

Fala

Processos Químicos

Locutor Humano

Ruído

Estimador

λ̂

 
Figura 3.5: Analogia entre os mecanismos de produção dos sinais de fala e de 

processos químicos. 

 

Tabela 3.2: Paralelo entre os mecanismos de produção dos sinais de fala e de 

processos químicos. 

Sequência de Fases Ser Humano Processos Químicos 

Fonte 
(definição do sinal) 

Mente do locutor. Estado do processo (dado 
pelos equipamentos, pelo 
próprio processo, e pelo 
fator humano (ASM, 2005)).

Emissor 
(variáveis ocultas) 

Mecanismo de produção de 
sinal de fala (cordas vocais, 
garganta, língua etc). 

Mecanismo de produção de 
sinais de processos químicos 
(equipamentos e fluidos). 

Sinal 
(variáveis observáveis) 

Fala. Variáveis de processo 
(pressões, vazões, emissões 
acústicas etc). 

Receptor 
(captação e tratamento 
do sinal) 

Processador acústico. Área de instrumentação. 

 

3.3. Modelagem com HMM 
 

O objetivo do método de modelo oculto de Markov é modelar dados sequenciais. A 

Figura 3.6(a) é um exemplo de aplicação. A entrada para o modelo (λ), característico 

de um processo químico sob condição normal, é a sequência temporal de T 

observações (O = {o1,o2,...,ot,...,oT}). Uma sequência é uma série de símbolos (caso 

discreto) ou de vetores de mesma dimensão (caso contínuo). A sua saída é o valor de 

probabilidade condicional (P(O|λ)). Este valor é uma medida da capacidade do 
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modelo em gerar a sequência de observações. A Figura 3.6(b) é o diagrama 

compacto para aquele em (a). Um valor alto para P(O|λ) é um indicativo de que a 

condição do processo é normal, e, caso contrário, anormal. A razão de um valor 

baixo são as alterações em um ou mais parâmetros da distribuição de probabilidades, 

devido à alterações na condição operacional do processo (e, por conseguinte, em uma 

ou mais variáveis), quando, neste caso, o modelo paramétrico não é mais capaz de 

gerar as realizações desta variável (ou destas variáveis). A razão destas alterações são 

os distúrbios nos processos químicos. Pode-se observar que tal tipo de modelagem é 

uma tarefa de reconhecimento de padrões (se operação normal ou se operação 

anormal). Deste modo, pode-se definir o método de modelo oculto de Markov como 

um modelo estatístico de reconhecimento de padrões sequenciais. O princípio deste 

reconhecimento é a detecção, com o tempo, de alterações nas propriedades 

estatísticas de sinais. Uma vantagem desta técnica é que a base de sua formulação é a 

estatística e a teoria de probabilidades, conforme a descrição na seção 3.5 

(Formulação Matemática). Este aspecto é útil por permitir a interpretação dos 

parâmetros, e portanto, a sua associação com o problema real. 

 

Processo
Químico P(O|λ)

Sinal (O = {o1, o2, ..., ot, ..., oT})

HMM (λ) Sistema de Inferência

Valor Estado do
Processo

Alto?

Intermediário?

Normal

???

Baixo? Anormal

 
(a) 

O = {o1,o2,...,ot, ...,oT} P(O|λ )HMM-Normal (λ)
 

(b) 
Figura 3.6: Inferência sobre o estado operacional de um processo químico (O), a 

partir do método de modelo oculto de Markov (λ), característico de operação normal. 

 

3.4. Aplicações de Sucesso 
 

A teoria de modelo oculto de Markov (HMM) é do fim dos anos 60 e começo de 70 

(Rabiner e Juang, 1993). As aplicações iniciais, na área de processamento de voz, são 
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a partir de Baker (Baker, 1975), na Carnegie Mellon University, e de Jelinek e outros 

(Jelinek at al., 1975), na IBM. Os artigos responsáveis por difundir a teoria e o uso 

de HMM, pelo menos em parte, são, o de Rabiner (1989), o de Poritz (1988), o de 

Rabiner e Juang (1986), e o de Levinson et al. (1983). 

 

Após mais de três decadas, pode-se citar três áreas de sucesso em relação às 

aplicações de HMM: (a) processamento de sinal (predição de série temporal, por 

exemplo, em telecomunicações), (b) processamento de imagem e de vídeo 

(reconhecimento de face, de gestos e de texto), e (c) processamento de fala 

(reconhecimento de fala). O segmento com as aplicações de maior sucesso é a de 

reconhecimento de fala (ASR, “Automatic Speech Recognition”), desde as 

aplicações iniciais de Baker e de Jelinek por volta de 70 (Bourlard e Bengio, 2001). 

Um campo recente de aplicações é o de biologia computacional, com o objetivo de 

analisar sequências biológicas (Durbin, 1999). A publicação clássica sobre a teoria 

de HMM (com exemplos de aplicações na área de reconhecimento de fala) é a de 

Rabiner e Juang (1993). Dois textos com o estado-da-arte, sobre a teoria de HMM e 

suas aplicações nesta área, são, o de Levinson (2005) e o de Jelinek (1997). Outros 

textos sobre as aplicações de HMM e de outras técnicas, ainda ao reconhecimento de 

fala, são, o de Weber (2003), o de Ynoguti (1999), e o de Martins (1997). 

 

Pode-se observar a partir de Cappé (2001), que o número de artigos publicados 

durante a década de 90, com aplicações de HMM em processos químicos, é próximo 

à zero. A seguir, descreve-se exemplos de aplicações de HMM na área específica de 

monitoramento, em processos químicos e em outros tipos de aplicação. 

 

Know e Kim (1999) utilizaram um HMM para classificar oito tipos de acidentes, 

mais o estado normal, em usinas nucleares. O objetivo é detectar as situações 

anormais o quanto antes, a fim de se aumentar a chance de se eliminar, ou reduzir, as 

perdas oriundas destas situações. Este HMM é discreto, de seis estados e de 

topologia “left-to-right”. Empregou-se vinte e duas variáveis e, por se o HMM, 

discreto, fez-se a quantização vetorial destes sinais. O banco de dados é a partir de 

um simulador. 
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A aplicação de Hatzipantelis e Penman (1993) diz respeito à identificação das 

condições operacionais de um motor de indução com rotor tipo gaiola de esquilo. O 

HMM é discreto e de três estados. O conjunto de estados (padrões) a se identificar é 

resultante de variações nas condições de operação e de carga. Os autores destacam o 

potencial desta técnica, de capturar variações entre os estados, ao se modelar a 

evolução temporal de sinais. 

 

O objetivo de Atlas et al. (2000) é predizer a vida útil de peças de corte. O processo 

sob análise é a perfuração de chapas de metais. Em uma das aplicações, classificou-

se os sinais de vibração (captados por um acelerômetro) a partir de brocas em: 

afiado, intermediário e desgastado. Identificou-se um HMM para cada condição de 

uso. A idéia final, com este monitoramento, é manter a eficiência e a segurança deste 

processo, ao se trocar as brocas, assim que for necessário. 

 

O estudo de Wang et al. (2002) é semelhante ao anterior. O processo foco neste caso 

é o torneamento de peças, com o objetivo de classificar o estado de uso de 

ferramentas de corte, entre afiada e desgastada. Por se usar HMMs discretos, um para 

cada classe (de três estados e topologia ergódica), quantizou-se os sinais de vibração 

em dez símbolos. Cada sequência de observações é composta  por cinco símbolos. 

 

Uma outra aplicação sobre máquinas-ferramenta é a de Ertunc et al. (2001). O 

objetivo é predizer o desgaste de brocas em operações de corte. Os dados de entrada 

são as medições de força e de torque, a partir de um dinamômetro. O objetivo em 

uma das aplicações é monitorar o progresso de desgate de brocas ao se empregar um 

HMM característico para a condição normal (broca afiada), a partir do qual, quanto 

maior o desgate, menor a capacidade deste HMM em gerar os sinais. A segunda 

aplicação diz respeito à identificação de um HMM para cada um dos três possíveis 

estados para as brocas: afiado, ainda em condição de uso, e desgastado. 

 

Lee et al. (2004) aplicaram a técnica HMM com o objetivo de classificar o estado de 

corte de um torno, a partir de sinais de sua vibração. As medições são via um 
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acelerômetro. Identificou-se um HMM contínuo para cada estado possível: normal, 

transiente e anormal. Os autores destacam a robustez e o potencial de HMMs em 

fornecer a tendência para as operações. 

 

O objetivo de Wong et al. (1998) é empregar a técnica HMM para detectar e 

classificar situações anormais em processos químicos. O estudo de caso é um reator 

não isotérmico (CSTR), cujo banco de dados é a partir de um simulador. Treinou-se 

um HMM para cada estado de operação: normal, intermediário (transiente) e 

anormal, e monitorou-se a vazão de fluido refrigerante para se realizar tal 

classificação. Fez-se testes com uma e com duas situações anormais, além de se 

considerar a operação normal. Um segundo artigo de Wong et al. (2001) é a extensão 

desta aplicação para o caso multivariável, no qual simulou-se cinco estados para o 

reator: normal, intermediário (transiente) e três situações anormais. 

 

A aplicação de Bakhtazad et al. (2000) é em um sistema de dois reatores CSTR, cujo 

banco de dados é a partir de um simulador. Utilizou-se uma variante de HMM, o 

HMT (“Hidden Markov Tree”), cujo propósito é combinar as técnicas, HMM e 

“wavelets”. Os elementos para as sequências de observações, neste caso, são 

coeficientes “wavelet”, responsáveis por representar o sinal original. Tem-se também 

três possíveis estados de operação: normal, intermediário e anormal. Um estudo 

semelhante é o de Sun et al. (2003), no qual se tem dois estudos de caso. A primeira 

simulação é de um processo de neutralização de pH, e a segunda, de um reator 

CSTR, ambos os casos com quatro condições anormais, mais a operação normal. 

Uma outra aplicação, com esta variante, é o estudo de Chen e Chang (2005). A idéia 

destes autores é construir uma carta de controle semelhante àquela de Shewart, ao se 

usar esta técnica para calcular a métrica de resíduos, com o objetivo de obter um 

valor mais confiável. 

 

3.5. Formulação Matemática 
 

Faz-se inicialmente a descrição de cadeias de Markov e, em seguida, sua extensão 

para modelo oculto de Markov (HMM). 
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3.5.1. Cadeias de Markov 
 

Seja um sistema cuja descrição a qualquer tempo é a partir de um de seus N estados 

distintos (1,2,...,N) (suposição de processo de Markov). A Figura 3.7 é de um sistema 

com 2 estados. 

 

1 2a11 a22

a12=1-a11

a21=1-a22

 
Figura 3.7: Modelo de Markov com dois estados (N = 2). 

 

A evolução temporal deste sistema é a partir de transições entre os N possíveis 

estados. Pode-se ter transições, ou para um outro estado, ou para o mesmo estado. 

Um caso particular é a consideração de tempo discreto (t = 1,2,...), de espaço de 

estados discreto (1,2,...,N), e de processo de Markov de 1a ordem. Neste caso, pode-

se descrever a dependência probabilística entre os estados de acordo com a 

Equação 3.1, em que a definição de qt (estado futuro) é função apenas de qt-1 (estado 

atual). 

 

 [ ] [ ]iq|jqP,...kq,iq|jqP 1tt2t1tt ====== −−−  (3.1) 

 

Uma outra consideração é supor invariância temporal para as probabilidades de 

transições (Equação 3.2a) e, deste modo, pode-se descrever o conjunto de 

probabilidades segundo a Equação 3.2b (propriedade estacionária para a matriz de 

probabilidades de transições entre estados), sujeito às restrições de ordem estocástica 

(Equação 3.3). 

 

 [ ] [ ]iq|jqPiq|jqP m1tmt1tt ===== +−+− , ,...2t,1tm +−+−= , (3.2a) 

 [ ]iq|jqPa 1ttij === − , Nj,i1 ≤≤  (3.2b) 

 0aij ≥ , i,j∀  (3.3a) 
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 1a
N

1j
ij =∑

=

, i∀  (3.3b) 

 

A modelagem anterior é do tipo observável, uma vez que a relação estado-

observação é determinística (1:1). Tal propriedade é o ponto de distinção entre 

cadeias de Markov e modelo oculto de Markov (HMM), no qual tal relação é 

probabilística. Ou seja, HMM é um processo duplamente estocástico. O primeiro 

processo é a sequência de estados (cadeia de Markov), não observável diretamente 

(oculta), e o segundo processo é a sequência de observações (ou de eventos 

observáveis) (Rabiner e Juang, 1993). O texto a seguir é a descrição formal de 

HMM. 

 

3.5.2. Modelo Oculto de Markov 
 

Tem-se na Tabela 3.3 a descrição dos elementos (N,M,π,A,B) de um modelo oculto 

de Markov (HMM), para o caso discreto, em que, t é o tempo (t = 1,2,...), qt é o 

estado para o sistema, em t, e ot é a observação, em t (um elemento na sequência de 

observações (O) (O = {o1,o2,...,ot,...,oT}, em que, T é o número de observações (ou 

símbolos)). A diferença entre o caso discreto e o caso contínuo é apenas em relação à 

natureza das distribuições de probabilidades de emissões (discreta e contínua, 

respectivamente). A notação compacta para um HMM é λ, em que, λ = (π,A,B). Por 

último, é útil observar que é necessário definir apenas π e A para se especificar um 

modelo de Markov, e π, A e B, para um modelo oculto de Markov (Rabiner e Juang, 

1993). 
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Tabela 3.3: Elementos de HMMs. 

Notação Descrição Descrição Auxiliar 

N  Número de estados. Q . Espaço de estados ( { }N21 q,...,q,qQ = ).

M  
Número de possíveis 
observações (para HMM 
discreto). 

V . Espaço amostral ( { }M21 v,...,v,vV = ). 

{ }iππ =  
Vetor de distribuição de 
probabilidades iniciais 
para os estados. 

[ ]iqP 1i ==π , Ni1 ≤≤ . 

Probabilidade de i ser o estado inicial na 
cadeia de Markov. 

{ }ijaA =  
Matriz de distribuições de 
probabilidades de 
transições entre estados. 

[ ]iq|jqPa t1tij === + , Nj,i1 ≤≤ . 

Probabilidade de ir do estado i para o 
estado j ao se passar de t para t+1. 

( ){ }kbB j=
 

Matriz de distribuições de 
probabilidades de 
emissões (para o caso 
discreto). 

( ) [ ]jq|voPkb tktj === , Nj1 ≤≤ , 

Mk1 ≤≤  e 1)k(b
M

1k
j =∑

=

. 

Probabilidade de se gerar a observação kv
no estado j em t. 

 

3.5.3. Caso Particular de Redes Bayesianas 
 

Tem-se, com os conceitos de teoria de probabilidades, que pode-se fatorar a 

probabilidade conjunta de uma coleção de variáveis aleatórias a partir de um produto 

de probabilidades condicionais. Veja a Equação 3.4, em que, W, X, Y e Z, são 

variáveis aleatórias. 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )YX,W,|ZPXW,|YPW|XP)W(PZY,X,W,P =  (3.4) 

 

Porém, a partir de tal fatoração, talvez não seja possível inferir sobre a real 

distribuição conjunta para W, X, Y e Z, uma vez que, inicialmente, pode-se ter 

relações entre quaisquer variáveis. A Equação 3.5 é uma outra maneira de se fatorar 

a distribuição conjunta para W, X, Y e Z. E desse modo, tem-se uma outra série de 

relações de independência condicional para P(W,X,Y,Z) (Ghahramani, 2001). 



 
65 

 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )YX,|ZPW|YPXPWPZY,X,W,P =  (3.5) 

 

Um conceito útil para se representar relações (distribuição conjunta) entre uma série 

de variáveis aleatórias é o de modelos gráficos. Eles são a união entre a teoria de 

grafos e a teoria de probabilidades (modelos probabilísticos). A primeira é 

responsável por representar as relações de causa e efeito entre as variáveis e, a 

segunda, por quantificar tais relações. Um dos aspectos positivos, de se empregar tal 

conceito, é a possibilidade de se representar, analisar e interpretar, as relações 

(interações) entre variáveis, de modo visual (mais intuitivo). Um outro aspecto é em 

relação à eficiencia computacional para o desenvolvimento de algoritmos de 

inferência probabilística (Bilmes, 2001). Um texto com exemplos de aplicações de 

modelos gráficos é o de Jordan (1999). Uma classe de tais modelos são os gráficos 

acíclicos dirigidos (DAGs, “Directed Acyclic Graphs”), ou redes Bayesianas. Pode-

se definir que, redes Bayesianas são um modo gráfico (neste caso, acíclico dirigido) 

de se representar as propriedades de independência condicional de uma série de 

variáveis aleatórias (ou seja, a fatoração particular para a distribuição conjunta). A 

Figura 3.8 é a rede Bayesiana de W, X, Y e Z, para a fatoração na Equação 3.5, em 

que os vértices (círculos) são a representação para as variáveis, e as arestas (arcos 

entre pares de vértices) (ou a falta de), para a estrutura de independência entre W, X, 

Y e Z. O termo, dirigido, quer dizer que a ordem (relação parental) entre os vértices 

de uma aresta é importante (Ghahramani, 2001). 

 

X

W

Y

Z
 

Figura 3.8: Rede Bayesiana, segundo a fatoração para as variáveis aleatórias, W, X, Y 

e Z, na Equação 3.5. 
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O modelo oculto de Markov (HMM) é um caso particular de redes Bayesianas, ou, 

mais precisamente, é um caso particular de redes Bayesianas dinâmicas, uma vez que 

a modelagem é de dados sequenciais. A Equação 3.6 é a fatoração para a distribuição 

conjunta (P(Q,O)) entre a sequência de estados (Q) e a sequência de observações 

(O), em que, t é o tempo (discreto, t = 1,2,...,T), q1..T = {q1,q2,…,qT} é a sequência 

(oculta) de estados, e o1..T = {o1,o2,…,oT} é a sequência de observações (variáveis 

observáveis). A Figura 3.9 é o modelo gráfico (ou a rede Bayesiana) para HMMs, de 

acordo com a fatoração na Equação 3.6 (Ghahramani, 2001). Pode-se perceber a 

maior facilidade, para se visualizar as relações, ao se empregar o conceito de 

modelos gráficos. 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∏
=

=
T

2t
tt1-tt1111..T1..T q|oPq|qPq|oPqPo,qP  (3.6) 

 

Sequência de Observações (O={o1,o2,...,ot,...,oT})Processo Observável

Sequência de Estados (Q={q1,q2,...,qt,...,qT})Processo Não Observável (Cadeia de Markov)

q1

o1

q2

o2

q3

o3

...

...

qT

oT

P(q2|q1)

P(o1|q1)

 
Figura 3.9: Modelo gráfico para HMM de 1a ordem. 

 

3.5.4. Definição Formal 
 

Baseado nesta fatorização, pode-se formalizar a definição de HMM, segundo Bilmes 

(2002), conforme a seguir. Um modelo oculto de Markov é uma coleção de variáveis 

aleatórias, com uma série de T variáveis (qt=1:T), de natureza escalar e discreta, e com 

uma série de outras T variáveis (ot=1:T), de natureza ou discreta ou contínua. As 

propriedades de independência condicional (╨) para as variáveis, de modo conjunto, 

são segundo a Equação 3.7, em que, t = 1,2,...,T, e (¬) é o símbolo para a instrução 

lógica Não. A parte (a) diz respeito à independência condicional de q e de o, em 

relação aos estados passados destas variáveis, dado o valor de q, em t-1, enquanto 
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que a parte (b), diz respeito à independência condicional de o, em t, também em 

relação aos estados passados destas variáveis, dado o valor de q, em t. 

 

 { }T:tT:t o,q  ╨ { } 1t1t:12t:1 q|o,q −−−  (3.7a) 

 to  ╨ { } ttt q|o,q ¬¬  (3.7b) 

 

A partir de tais expressões, pode-se listar as três suposições de um HMM, segundo 

Rabiner e Juang (1993). 

 

3.5.5. Suposições 
 

1. De processo de Markov. A probabilidade de ir do estado j (estado atual) para o 

estado i (próximo estado), em t, é função apenas do estado j (Equação 3.8). 

 

 [ ] )jq|iq(Po,...,o,q,...,q,jq|iqP 1tt1t12t11tt ===== −−−−  (3.8) 

 

2. De estacionariedade para as transições. A probabilidade de ir do estado j (estado 

atual) para o estado i (próximo estado) é invariante com o tempo (Equação 3.9). 

 

 [ ]jq|iqP 1tt == − , t∀  (3.9) 

 

3. De independência para as observações. A probabilidade de emitir ot (a observação) 

a partir do estado i (qt = i), em t, é função apenas de tal estado (Equação 3.10). 

 

 [ ] [ ]iq|oPo,...,o,q,...,q,iq|oP tt1t11t1tt === −−  (3.10) 

 

3.5.6. Problemas a se Resolver 
 

O uso do método de modelo oculto de Markov (HMM) requer a resolução de três 

problemas (Rabiner e Juang, 1993). 
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1. Dado a sequência de observações (O = {o1,o2,...,oT}) e o HMM (λ), como calcular 
a probabilidade de se gerar tal sequência de observações, isto é, P(O|λ)? 

2. Dado a sequência de observações (O = {o1,o2,...,oT}) e o HMM (λ), como obter a 
sequência de estados (Q* = {q1,q2,...,qT}) mais provável de gerar tal sequência de
observações, isto é, Q* = arg maxQ P(Q,O|λ)? 

3. Dado um conjunto de D sequências de observações (O1,O2,...,Od,...OD, em que 
Od = {o1

d,o2
d,...,oT

d}), como estimar (identificar) os parâmetros de um HMM 
(λ = (π,A,B)), isto é, λ* = arg maxλ P(O1...D|λ)? 
 

O Problema 3 diz respeito à etapa de identificação de modelos (λ). A identificação 

(treinamento) de um HMM é a partir de um conjunto de sequências de observações 

(exemplos), uma vez que o método é pertencente à classe de modelos baseados na 

história dos processos (segundo a classificação de Venkatasubramanian et al. 

(2003a), para técnicas de detecção e de diagnóstico de situações anormais). Veja a 

Figura 3.10(a). A solução do Problema 1, responsável pelo cálculo de P(O|λ) (etapa 

de reconhecimento), é a base para a proposta de monitoramento deste estudo, ao se 

acompanhar a evolução temporal de P(O|λ) (ou -log[P(O|λ)]), com o objetivo de se 

visualizar a tendência para o sistema de interesse1. Veja a Figura 3.10(b) e (c). 

 

(a) Etapa de Identificação de 
Modelos (λ), com D sequências 
de observações (de treinamento).

λ = (π,A,B)Solução do
Problema 3...

O2 = {o1,o2,...,oT}
O1 = {o1,o2,...,oT}

OK = {o1,o2,...,oT}

(b) Etapa de Cálculo para P(O|λ) 
(ou -log[P(O|λ)]) 

Ot+1 = {o1,o2,...,oT} P(O|λ )
Solução do
Problema 1
(HMM, λ)

(c) Etapa de Monitoramento de 
Processos. 

P(O|λ )

Tempo... t-2 t-1 t t+1 ...

?

Figura 3.10: Etapas para a tarefa de monitoramento de processos químicos, via a 

probabilidade condicional, P(O|λ) (ou -log[P(O|λ)]). 

                                                           
1O sistema de interesse neste estudo é, a sessão de troca térmica e o precipitador eletrostático, de uma caldeira de 
recuperação química. O objetivo é monitorar o acúmulo de depósitos de cinzas sobre os tubos dos equipamentos. 
Pode-se observar que a metodologia é similar à atividade diária de um operador de sala de controle, em fábricas, 
isto é, acompanhar a evolução temporal de variáveis de processo, com o objetivo de detectar condições anormais. 
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Tem-se a seguir a descrição das soluções para os Problemas 1 e 3. Não se utilizou a 

solução para o Problema 2 neste trabalho. A transcrição (reprodução textual ou 

decodificação) de um sinal acústico (O) é a aplicação usual desta solução, cujo 

objetivo é reproduzir a sequência de fonemas, palavras ou sentenças, responsável por 

gerar tal sinal acústico (O) (ou seja, obter a sequência de estados (Q = {q1,q2,...,qT}), 

não diretamente observável) (Jelinek, 1997). O modo usual para se calcular a 

sequência ótima de estados é a maximização de P(Q,O|λ), via o algoritmo de Viterbi. 

Uma referência para a sua formulação é Rabiner e Juang (1993). Um exemplo de sua 

aplicação em processos químicos seria com o objetivo de se explicitar os estados de 

operação, a fim de se identificar as causas de eventos (etapa de diagnóstico). 

 

Solução do Problema 1 
 

O Problema 1 diz respeito ao cálculo de P(O|λ), em que, O = {o1,o2,...,oT}, 

λ = (π,A,B), e T é o número de observações. O modo direto de se realizar este 

cálculo é listar as NT sequências de estados. Seja, por exemplo, uma sequência de 

estados qualquer, fixa, em que, q1 é o estado inicial (Equação 3.11). 

 

 { }T21 q,...,q,qQ =  (3.11) 

 

A Equação 3.12 é a probabilidade de se ter a sequência de observações O, para a 

sequência de estados anterior Q, ao se supor independência estatística para as 

observações. A Equação 3.13 é a probabilidade de se ter a sequência de estados Q. 

Pode-se, então, calcular a probabilidade conjunta (simultânea) de se ter O e Q, 

conforme a Equação 3.14. 

 

 [ ] [ ] ( ) ( ) ( )TqT22q11q

T

1t
tt ob...obob,q|oP,Q|OP ⋅⋅⋅== ∏

=

λλ  (3.12) 

 [ ]
Tq1Tq3q2q2q1q1q a...aa|QP

−
⋅⋅⋅⋅= πλ  (3.13) 

 [ ] [ ] [ ]λλλ |QP,Q|OP|Q,OP ⋅=  (3.14) 
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Portanto, pode-se obter P(O|λ) ao se somar a probabilidade conjunta para as NT 

sequências de estados (Equação 3.15). 

 

 [ ] [ ] [ ]∑ ⋅=
qTq2,...,q1,

|QP,Q|OP|OP λλλ  (3.15a) 

 [ ] [ ] ( ) ( ) ( )∑∑ −
⋅⋅=⋅

T21 q,...,q,q
TTqTq1Tq22q2q1q11q1q

qTq2,...,q1,

oba...obaob|QP,Q|OP πλλ  (3.15b) 

 

O total de operações neste procedimento é por volta de 2T·NT, por se tratar de ((2T-

1)NT) multiplicações e de (NT-1) adições. Este total é computacionalmente inviável, 

mesmo para números, de estados e de observações, relativamente baixos. A solução 

usual e, eficiente, para o Problema 1, é o algoritmo Forward (Rabiner e Juang, 1993). 

 

Algoritmo Forward 
 

Tem-se inicialmente a definição da variável forward, αt(i). Esta variável é a 

probabilidade de se ter a sequência parcial de observações, o1,o2,...,ot, e o estado i, 

em t, ao se conhecer λ (Equação 3.16). As etapas para se obter P(O|λ), a partir de tal 

variável, são segundo a Equação 3.17. 

 

 ( ) [ ]λα |iq,o,...,o,oPi tt21t ==  (3.16) 

 

1. Inicialização. 

 ( ) ( )1ii1 obi πα = , Ni1 ≤≤  (3.17a) 

2. Indução. 

 ( ) ( ) ( )1tj

N

1i
ijt1t obaij +

=
+ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
α=α ∑ , 1Tt1 −≤≤ , Nj1 ≤≤  (3.17b) 

3. Finalização. 

 ( ) ( )∑
=

=
N

1i
T i|OP αλ  (3.17c) 
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O Passo 1 é a inicialização para as variáveis forward, ao se calcular a probabilidade 

conjunta do estado i (πi) e da observação inicial o1 (bi(o1)), 1≤i≤N, em t = 1. A 

Figura 3.11 é a ilustração para o Passo 2, isto é, de como alcançar o estado j, em t+1, 

a partir dos N estados i, 1≤i≤N, em t. O produto αt(i)aij é a probabilidade conjunta de 

se ter, a sequência parcial de observações (o1,o2,...,ot), o estado i, em t, e o estado j, 

em t+1. O somatório resultante de αt(i)aij, para os N estados i, 1≤i≤N, em t, é a 

probabilidade de se ter o estado j, em t+1, e de se observar a sequência parcial de 

observações até t (o1,o2,...,ot). O produto entre tal somatório e a probabilidade de se 

observar ot+1 no estado j (bj(ot+1)), em t+1, é o valor para a variável forward (αt+1(j)). 

Tem-se tal procedimento para todos os estados j, 1≤j≤N, em cada t, 1≤t≤T-1. Para 

finalizar, o Passo 3 é o somatório das N variáveis forward (αT(i)), 1≤i≤N, em T, em 

que, αT(i) = P(o1,o2,...,oT, qT = i|λ). Este somatório é o valor para P(O|λ). 
 

...

t
αt(i)

t+1
αt+1(j)

q=j

q=1

q=2

q=N

a1j

a2j

aNj

 
Figura 3.11: Cálculo para a variável forward (αt(i)). 

 

O total de operações neste procedimento é por volta de 2N2T, ou seja, (N(N+1)(T-

1)+N) multiplicações e (N(N-1)(T-1)) adições, inferior às cerca de 2TNT operações 

para o procedimento anterior. Deste modo, o algoritmo Forward é a solução para o 

Problema 1 (Rabiner e Juang, 1993). 

 

Antes de se passar à solução do Problema 3, é oportuno definir a variável backward, 

βt(i). Esta variável (similar à variável forward) é a probabilidade de se observar a 

sequência parcial de observações, ot+1,ot+2,...,oT, e o estado i, em t, ao se conhecer λ 

(Equação 3.18). As etapas de cálculo para βt(i) são segundo a Equação 3.19. 

 

 ( ) [ ]λβ ,iq|o,...,o,oPi tT2t1tt == ++  (3.18) 
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1. Inicialização. 

 ( ) 1iT =β , Ni1 ≤≤  (3.19a) 

2. Indução. 

 ( ) ( ) ( )∑
=

++=
N

1j
1t1tjijt jobai ββ , 1,...,2T,1Tt −−= , Ni1 ≤≤  (3.19b) 

 

O Passo 1 (em t = T) é a inicialização, arbitrária, para βT(i). A Figura 3.12 é a 

ilustração para o Passo 2. Para se calcular a probabilidade conjunta entre o estado i, 

em t, e a sequência parcial de observações (ot+1,ot+2,...,oT), tem-se que considerar, 

para cada estado j, 1≤j≤N, em t+1, a transição de i para j, segundo o respectivo termo 

de probabilidade de transição (aij), a observação de ot+1 no estado j, em t+1, segundo 

o respectivo termo de probabilidade de emissão (bj(ot+1)), e a sequência parcial de 

observações restante, a partir do estado j, segundo o respectivo termo para a variável 

backward (βt+1(j)) (Rabiner e Juang, 1993). 
 

...

t+1
βt+1(j)

t
βt(i)

q=i

q=1

q=2

q=N

ai1

ai2

aiN

 
Figura 3.12: Cálculo para a variável backward (βt(j)). 

 

Solução do Problema 3 
 

A solução para o Problema 3 diz respeito à identificação de HMMs (λ = π,A,B). O 

procedimento usual para se estimar λ é maximizar a verossimilhança de O, dado λ 

(P(O|λ)), ou, em outras palavras, obter λ (um modelo) de modo a maximizar a 

probabilidade de se gerar O (a sequência de observações, de distribuição 

desconhecida), isto é, λ* = arg maxλ P(O|λ). Não há solução analítica e o método 



 
73 

 

iterativo usual para a realização desta tarefa é o algoritmo de Baum-Welch (ou 

“Foward-Backward”, descrito a seguir), baseado no princípio EM (“Expectation-

Maximization”) (Dempster et al., 1977). 

 

Algoritmo de Baum-Welch 
 

Tem-se inicialmente a definição da variável, ξt(i,j), igual à probabilidade de se estar 

no estado i, em t, e de se estar no estado j, em t+1, dado O e λ (Equação 3.20a). 

 

 ( ) ( )λξ ,O|jq,iqPj,i 1ttt === +  (3.20a) 

 

Pode-se reescrever a equação anterior com as variáveis, forward (αt(i)) e backward 

(βt(i)). Veja a Equação 3.20b em conjunto com a Figura 3.13. 

 

 ( ) ( )
( )λ

λ
ξ

|OP
|O,jq,iqP

j,i 1tt
t

==
= +  

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )λ

βα
ξ

|OP
jobai

j,i 1t1tjijt
t

++=  

 ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )∑∑
= =

++

++= N

1i

N

1j
1t1tjijt

1t1tjijt
t

jobai

jobai
j,i

βα

βα
ξ  (3.20b) 

 

...

t+2

q=j

aijbj(ot+1)
...

αt(i)

q=i

t

βt+1(j)

t+1t-1
 

Figura 3.13: Cálculo de ξt(i,j). 
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Tem-se a definição de uma segunda variável, γt(i), igual à probabilidade de se estar 

no estado i, em t, dado O e λ (Equação 3.21a). Também pode-se reescrevê-la com as 

variáveis, forward (αt(i)) e backward (βt(i)). Veja a Equação 3.21b. 

 

 ( ) ( )λγ ,O|iqPi tt ==  (3.21a) 

 ( ) ( )
( )λ

λ
γ

|OP
|O,iqP

i t
t

=
=  

 ( ) ( )

( )∑
=

=

=
= N

1i
t

t
t

|O,iqP

|O,iqP
i

λ

λ
γ  

 ( ) ( ) ( )

( ) ( )∑
=

= N

1i
tt

tt
t

ii

ii
i

βα

βα
γ  (3.21b) 

 

A relação entre γt(i) (a probabilidade de se estar no estado i, em t, dado O e λ) e 

ξt(i,j) (a probabilidade de se estar no estado i, em t, e de se estar no estado j, em t+1, 

dado O e λ) é conforme a Equação 3.22. 

 

 ( ) ( )∑
=

=
N

1j
tt j,ii ξγ  (3.22) 

 

Ao se proceder o somatório de γt(i), para todo t (1,2,...,T), pode-se calcular a 

expectativa para o número de visitas (ativações) ao estado i; ou, ao se considerar 

t = 1,2,...,T-1, pode-se calcular a expectativa para o número de transições a partir de i 

(Equação 3.23a). De modo similar, ao se proceder o somatório de ξt(i,j), para 

t = 1,2,...,T-1, pode-se calcular a expectativa para o número de transições do estado i 

para o estado j (Equação 3.23b). 

 

 ( ) i estado do partir a transições de esperado númeroi
1T

1t
t =∑

−

=

γ  (3.23a) 

 ( ) j estado o para i estado do transições de esperado númeroj,i
1T

1t
t =∑

−

=

ξ  (3.23b) 
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Pode-se, então, utilizar tais equações para se reestimar os parâmetros de HMMs 

(λ = (π,A,B)). Veja a Equação 3.24, para π (o vetor de distribuição de probabilidades 

iniciais para os estados), para A (a matriz de distribuições de probabilidades de 

transições entre estados), e para B (a matriz de distribuições de probabilidades de 

emissões, para o caso discreto; para o caso contínuo, ver seção 3.7. HMM Contínuo), 

respectivamente, em que, ot é a observação, em t (um elemento na sequência de 

observações, O = {o1,o2,...,ot,...,oT}), e νk é o k-ésimo símbolo no espaço amostral 

(V = {ν1,ν2,...,νk,...,νM}). 

 

 1 t em i, estado no vezes) de (número esperada frequênciaπ i ==  

 )i(π 1i γ=  (3.24a) 

 
i estado do partir a transições de esperado número

j estado o para i estado do transições de esperado númeroaij =  

 
( )

( )∑

∑
−

=

−

== 1T

1t
t

1T

1t
t

ij

i

j,i
a

γ

ξ
 (3.24b) 

 ( )
j estado no vezes de esperado número

v observação ej  estado no vezes de esperado númerokb k
j =  

 ( )

( )

( )∑

∑

=

=
=

= T

1t
t

vs.a.o

T

1t
t

j

j

j

kb kt

γ

γ

 (3.24c) 

 

Portanto, com as sequências de observações (O) e um HMM inicial (λ0 = (π0,A0,B0)), 

pode-se obter um estimador de máximo verossimilhança para π, A e B. A 

inicialização de π e A não é crítica, e pode-se fazê-la, ou de modo aleatório, sujeito às 

restrições estocásticas, ou de modo uniforme. Já a inicialização de B, principalmente 

para o caso contínuo (e, mais especificamente, para o vetor de médias) (ver seção 

3.7. HMM Contínuo), é crítica. A sugestão de Rabiner e Juang (1993), neste caso, é 

segmentar a sequência de observações entre os estados, de modo manual ou 
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automático (via o algoritmo k-médias, por exemplo). O critério de parada para o 

método iterativo de Baum-Welch é a tolerância aceitável para a diferença entre 

P(O|λiter) e P(O|λiter-1), em que, iter = 1,2,.... Tem-se, para este método, a garantia de 

convergência de P(O|λ) para um máximo local (Dempster et al., 1977), ou seja, a 

probabilidade de se observar a sequência de observações é maior a cada iteração 

(P(O|λiter) ≥ P(O|λiter-1)). 

 
3.6. Tipos de HMM 
 

Um modo de se classificar HMMs é em relação à topologia para a matriz de 

transições entre estados (A). Pode-se citar como topologias usuais a ergódica e a 

“left-to-right”. A ergódica é aquela em que é possível alcançar qualquer estado, a 

partir de qualquer outro estado, a partir de transição única, e, portanto, aij > 0, ∀ j,i. 

Veja a Figura 3.14(a). A “left-to-right” é aquela em que o índice para o estado j, em 

t+1, é maior ou igual ao índice para o estado i, em t, isto é, aij = 0, para j<i. Veja a 

Figura 3.14(b). O vetor de probabilidades iniciais (π), neste caso, “left-to-right”, é 

dado por πi = 1 se i = 1, e πi = 0 se i≠1. 

 

1 2

4 3

 
(a) 

1 2 3 4 5

 
(b) 

Figura 3.14: Topologia (a) ergódica, N = 4, e (b) “left-to-right”, N = 5. 

 

Uma restrição usual em HMMs de topologia “left-to-right” é quanto ao maior salto 

possível entre um estado j e um outro estado i, devido à característica sequencial para 

os estados (ver Figura 3.14(b)). Neste caso, faz-se aij = 0 para j > i+Δ, em que, Δ é o 

maior salto possível. Como exemplo, para Δ = 2, pode-se alcançar, a partir do estado 

1, no máximo, o estado 3. A Figura 3.15 é a matriz de transições para Δ = 2, em que, 

aNN = 1 e aNi = 0, para i < N (Rabiner e Juang, 1993). Esta topologia é a usual em 
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aplicações de HMM em reconhecimento de fala, devido à evolução temporal, da 

esquerda para a direita, do sinal de fala. 
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Figura 3.15: Matriz de transições entre estados (A), para Δ = 2. 

 

3.7. HMM Contínuo 
 

A classificação entre o HMM discreto e o HMM contínuo é em relação à função 

densidade de probabilidade (f.d.p.) responsável por modelar as probabilidades de 

emissões para as observações (matriz B). A representação usual para a f.d.p., no caso 

contínuo, é por meio de uma mistura finita de Gaussianas (modelo de mistura de 

Gaussianas) (Rabiner e Juang, 1993; Juang et al., 1986). Veja a Equação 3.27, em 

que, ot é o vetor de observações (de dimensão l), em t, G é o número de componentes 

de mistura (ou Gaussianas), cjk é o coeficiente de mistura (ou peso) para a k-ésima 

componente de mistura, no estado j, k = 1,2,...,G, μjk é o k-ésimo vetor de médias, no 

estado j, e Σjk é a k-ésima matriz de covariância, no estado j. Na prática, utiliza-se 

geralmente a forma diagonal para a matriz de covariância, devido aos desafios de se 

trabalhar com a matriz completa, ao se ter um número de parâmetros a se estimar 

igual a l2. As restrições estocásticas para bj(k) e para cjk são conforme a Equação 

3.28. 
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 0c jk ≥ , Nj1 ≤≤ , Ck1 ≤≤  (3.28c) 

 

A Equação 3.29 é formulação para se re-estimar os parâmetros de um modelo de 

mistura de Gaussianas (cjk, μjk e Σjk), em que, γt(j,k) é a probabilidade de se estar no 

estado j, em t, e de se estar com a k-ésima componente de mistura, sobre ot (Equação 

3.30). O termo γt(j,k) é a generalização de γt(j) (Equação 3.22), em que, γt(j) (a 

probabilidade de se estar no estado i, em t, dado O e λ) é, para o caso contínuo, com 

apenas uma única componente de mistura (G = 1), ou para o caso discreto. A 

reestimação para o vetor de probabilidades iniciais (π) (Equação 3.26a) e para a 

matriz de transições (A) (Equação 3.26b) é igual ao caso discreto (Rabiner e Juang, 

1993). 
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3.8. Múltiplas Sequências de Observações de Treinamento 
 

A descrição para a formulação matemática, até este ponto, para ambos os HMMs 

(discreto e contínuo), é para o caso de se ter uma única sequência de observações 
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(O). Entretanto, quanto maior o número de sequências de observações, melhor a 

estimação de π, A e B (Rabiner e Juang, 1993). Nesta direção, pode-se reformular a 

Equação 3.24a (para o vetor de probabilidades iniciais), Equação 3.24b (para a 

matriz de transições), a Equação 3.24c (para a matriz de emissões, caso discreto), e a 

Equação 3.29 (para o modelo de mistura de Gaussianas, caso contínuo), de acordo 

com as Equações 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34 (Lee et al., 2004), respectivamente, em que, 

D é o total de sequências de observações de treinamento ({O1,O2,...,Od,...,OD}, em 

que, Od = {o1
d,o2

d,...,oTd
d} é a d-ésima sequência de observações). A idéia básica 

desta formulação é somar as frequências de ocorrência (expectativas), para os 

eventos, ao se computar as D sequências de observações. 

 

Vetor de probabilidades iniciais. 
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Matriz de transições. 
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Matriz de emissões (caso discreto). 
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Modelo de mistura de Gaussianas (caso contínuo). 
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3.9. Exemplo de Aplicação de HMM em Processos Químicos 
 

Tem-se duas aplicações de HMM nesta Tese: sobre o “benchmark” DAMADICS, na 

presente seção, e sobre a caldeira de recuperação química de uma fábrica de 

produção de celulose no Brasil, no capítulo 4 e no capítulo 5. O estudo de caso 

inicial tem o objetivo de ilustrar, passo-a-passo, um dos possíveis usos desta técnica 

na área de monitoramento de processos químicos. Desconhece-se, até o momento, 

aplicações de HMM neste “benchmark” e em outros processos químicos reais, fato 

motivador para a sua exemplificação com DAMADICS. 

 

Estudo de Caso (DAMADICS) 
 

A sigla DAMADICS é o acrônimo de “Development and Applications of Methods 

for Actuator Diagnosis in Industrial Control Systems”. O intuito deste “benchmark” 

de engenharia de processos é criar um ambiente comum, em relação ao processo 

fabril, ao banco de dados e aos eventos, para se desenvolver, testar e comparar, 

métodos de detecção e de diagnóstico de situações anormais em atuador (elemento 

final de controle) (Syfert et al., 2003, Bartys e de las Heras, 2003). A presença de 

irregularidade neste dispositivo é responsável por reduzir o seu tempo de vida útil 

(aspecto de manutenção) e por introduzir distúrbios aos processos (aspectos, 

econômico e de segurança). O seu desenvolvimento é baseado em um processo 

químico real, ao se ter a instalação de três atuadores em uma fábrica polonesa de 

produção de açúcar (Zuchrownia Lublin S/A), com os objetivos de sintonizar e 

validar um modelo de referência para o atuador (disponível em ambiente MatLab-
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Simulink2, Figura 3.16(a)) e de disponibilizar bancos de dados reais para a etapa de 

teste. O local de dois atuadores é o sistema de evaporação múltiplo efeito, para se 

controlar o fluxo de xarope de açúcar na entrada e na saída, respectivamente, e o 

local para o terceiro é a caldeira de força, responsável por controlar o fluxo de água 

de alimentação para este equipamento. O sistema de cada atuador é composto por 

válvula de controle, servo-motor pneumático (mola-diafragma), e posicionador. 

Pode-se simular dezenove situações anormais, de modo abrupto ou incipiente (Figura 

3.16(b)). As causas destes eventos são, ou um componente interno ao próprio atuador 

(válvula, servomotor e posicionador) ou um fator externo. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.16: (a) Tela principal para o simulador, em ambiente MatLab-Simulink, 

para o sistema de atuador, e (b) tela de seleção para o cenário operacional. 

(Fonte: Bartys e Syfert, 2002) 

 

3.9.1. Definição do Problema 
 

O atuador foco deste estudo de caso é aquele responsável por regular o fluxo de 

xarope de açúcar (F51_01) para o primeiro evaporador (de um sistema de cinco 

estágios), de acordo com o nível (LC51_03) nesta unidade. Veja o sistema de 

evaporação múltiplo efeito, com os cinco estágios, na Figura 3.17, e, um “zoom” 

sobre o atuador foco deste estudo de caso, com o estágio inicial de evaporação, na 

Figura 3.18, em conjunto com a Tabela 3.4. A necessidade de se concentrar o xarope, 

em média, de 14 para 70%, em percentual mássico, é para se viabilizar a etapa de 

cristalização do açúcar presente neste xarope (subsequente à etapa de evaporação). O 

                                                           
2<http://www.mathworks.com/>. 
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controle de nível para o xarope é imprescindível para se garantir os aspectos tanto 

econômico como de segurança. Pode-se ter, por exemplo, no caso de nível, ou abaixo 

ou acima dos limites de operação, o seu sobreaquecimento, arraste pelo vapor (ou 

evaporado), ou caramelização, cujas consequências são, por exemplo, menor 

eficiência térmica, contaminação de unidades subsequentes e até, risco de explosão. 

Pode-se citar como exemplos de pertubações neste sistema de evaporação, as 

variações na densidade do xarope e na demanda do vapor. Neste contexto, pode-se 

observar a importância de se ter (entre outros cuidados) um atuador livre de qualquer 

irregularidade, ao ser responsável (juntamente com outros dispositivos) por regular o 

fluxo de xarope para o sistema de evaporação. 

 

 
Figura 3.17: (a) Sistema de evaporação múltiplo efeito, com cinco estágios, e (b) foto 

da fábrica polonesa de produção de açúcar (Zuchrownia Lublin S/A). 

(Fonte: Wasiewicz, 2002) 

 

 
Figura 3.18: Atuador responsável por controlar o fluxo de xarope de açúcar para o 

primeiro evaporador. 

(Fonte: Bartys et al., 2006) 

 

Ver a 
Figura 3.18 

(a) (b)
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Tabela 3.4: Variáveis de interesse para o primeiro evaporador. 

(Fonte: Bartys e Syfert, 2002) 

Código Descrição Faixa 
Operacional Unidade 

F51_01 Fluxo de xarope (por volta de 14%). 0 - 500 m3/h 

LC51_03 Controlador de nível para o xarope. 0 - 100 %1 
1100% igual a 1040mm. 

 

A Tabela 3.5 contém a descrição para as três situações anormais, sob análise neste 

estudo de caso, e para os cinco cenários possíveis de se simular, ao se considerar tais 

situações (um cenário é a combinação entre um evento anormal, em particular, e o 

seu modo de evolução em relação ao tempo, abrupto ou incipiente). A causa de tais 

situações é um fator externo ao sistema do atuador (isto é, à válvula, ao servomotor e 

ao posicionador). Veja o local de origem de tais situações na Figura 3.19. 

 

Tabela 3.5: Cenários (descrição + natureza) de situações anormais. 

(Fonte: Bartys e Syfert, 2002) 

Identificação f16 

Descrição Queda de pressão no suprimento de ar para o posicionador. 

Possíveis 
causas 

Sistema fornecedor de ar, fluxo de ar desproporcional, 
vazamento na tubulação de ar etc. 

Natureza Abrupta (f16A). 

Identificação f17 

Descrição Mudança de pressão inesperada através da vávula. 

Possíveis 
causas 

Bomba, maior resistência ao fluxo de xarope, maior ou menor 
viscosidade para o xarope, vazamento na tubulaçãoetc. 

Natureza Abrupta (f17A) e Incipiente (f17I). 

Identificação f18 

Descrição Válvula “bypass” total ou parcialmente aberta. 

Possíveis 
causas 

Humana, ao se esquecer de fechar a vávula durante operação 
manual, corrosão etc. 

Natureza Abrupta (f18A) e Incipiente (f18I). 
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Figura 3.19: Localização para as situações anormais no sistema do atuador, de 

acordo com a Tabela 3.5, em que, F é o fluxo de xarope de açúcar. 

(Fonte: Bartys et al, 2006) 

 

3.9.2. Metodologia 
 

O objetivo é utilizar um HMM característico de operação normal para se detectar 

situações anormais naquele atuador responsável por regular o fluxo de xarope de 

açúcar para o primeiro evaporador. A Figura 3.20 é o procedimento para se realizar 

esta tarefa de monitoramento de processos químicos, no qual, obtém-se o logaritmo 

de P(O|λ) (a função de verossimilhança de O), para a sequência de observações 

(O = {o1,o2,...,oT}), a partir de um HMM característico de operação normal (HMM-

Normal, λ = (π,A,B)). Tem-se a repetição deste procedimento a cada formação de 

uma sequência de observações (O), por se tratar de um processo contínuo, fato 

responsável por produzir um gráfico de tendência para -log[P(O|λ)]. Este cálculo é 

via o algoritmo Forward (solução do Problema 1, ver seção 3.5. Formulação 

Matemática). O motivo de se utilizar o logaritmo de P(O|λ) é o resultado de se 

aplicar um procedimento de escalonamento (ou de normalização) sobre as variáveis, 

forward (αt(i)) e backward (βt(i)), para se resolver questões de implementação 

computacional (mais precisamente, de “underflow”, uma vez que, 

0 ≤ αt(i) (ou βt(i)) ≤ 1, αt(i) (ou βt(i)) → 0 quando t → ∞) (Rabiner e Juang, 1993). 

Um valor alto para a probabilidade condicional é um indício de condição normal, 

uma vez que o modelo de referência (λ) é capaz de gerar a respectiva sequência de 

observações (O), enquanto que, um valor baixo, de possível anormalidade. 

 

Primeiro 
Evaporador 

f16

f18 

f17
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O = {o1,o2,...,oT} -log[P(O|λ )]HMM-Normal (λ)
 

Figura 3.20: Esquema para a detecção de situações anormais via HMM. 

 

Empregou-se neste estudo de caso um HMM discreto (em relação à matriz de 

probabilidades de emissões, B). Deste modo, faz-se necessário quantizar o sinal 

(originalmente contínuo) do fluxo de xarope de açúcar. 

 

3.9.3. Etapa de Seleção de Variáveis e Etapa de Pré-Processamento 

de Dados 
 

Selecionou-se, para se monitorar o atuador, o fluxo de xarope de açúcar (F) para o 

primeiro evaporador. A razão de se optar por esta variável é devido ao seu potencial 

discriminatório entre as condições, normal e anormais, sob análise (as outras 

variáveis do modelo do atuador são: a saída do controlador, as pressões antes e após 

a válvula, a temperatura do fluxo de xarope, e o deslocamento da haste). O motivo de 

se trabalhar com apenas uma variável é para facilitar a ilustração deste estudo de 

caso. Segmentou-se o espaço amostral (V), discreto, em 10 regiões (M = 10), e 

portanto, qualquer estado (da cadeia de Markov) é potencialmente capaz de emitir 

dez observações distintas (V = {v1,v2,...,vm,...,v10}). O número de observações (ot) 

para a sequência temporal (O) é 50 (isto é, O = {o1,o2,...,ot,...,oT}, em que, T = 50). A 

base desta decisão é o comportamento periódico (a cada 50s) para o sinal de fluxo de 

xarope (F). Veja a Figura 3.21(a), em que, pode-se observar tal divisão de 50s para 

as sequências de observações (O1, O2, O3,...), sob operação normal. A Figura 3.21(b) 

é o sinal discreto de F para a primeira sequência de observações (O1), de acordo com 

a divisão anterior para o espaço amostral (isto é, ot = v1 = 1 se 0,1 ≤ ot < 0,2, 

ot = v2= 2 se 0,2 ≤ ot < 0,3, ..., ot = v9= 9 se 0,9 ≤ ot < 1,0, e ot = v10= 10 se ot = 1,0, 

em que, 0,1 ≤ ot ≤ 1,0). Para resumir, tem-se a alimentação, de modo contínuo e a 

cada 50 segundos, de uma sequência de 50 observações (ou símbolos), ao modelo de 

referência (HMM-Normal). A seção seguinte diz respeito à identificação deste HMM 

característico para a operação normal. 
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(a) Sinal contínuo. 
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(b) Sinal contínuo e discreto, respectivamente. 
Figura 3.21: Fluxo de xarope de açúcar (F), sob operação normal: (a) sinal original, 

contínuo e padronizado (intervalo fechado [0 1]), para O1, O2, O3,..., e (b) sinal 

contínuo e discreto, respectivamente, para a primeira sequência de observações (O1). 

 

3.9.4. Etapa de Identificação de Modelos 
 

Especificou-se, até este ponto, o número de observações para a sequência temporal 

(T = 50) e o número de símbolos para o espaço amostral (M = 10). Ainda é 

necessário definir o parâmetro λ (π,A,B), o número de estados (N), para a cadeia de 

Markov, e a topologia. A definição para o número de estados e para a topologia é 

usualmente empírica. Decidiu-se, para este estudo de caso, por se usar 2 estados 

(N = 2) e, ao se observar o caráter periódico para o sinal de fluxo de xarope de 

açúcar (F), optou-se pela topologia “left-to-right”. Esta estrutura de estados, segundo 

Rabiner e Juang (1993), é útil quando as alterações, em relação às propriedades 

estatísticas, são de modo periódico (da esquerda para a direita). Deste modo, falta 

apenas definir o parâmetro λ (π,A,B). Utilizou-se o “Hidden Markov Model (HMM) 

Toolbox” (Murphy, 1998), para ambiente MatLab, para se identificar o HMM (ou 
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seja, obter λ, nesta seção), e para se inferir sobre a condição operacional (o estado) 

do atuador sob análise neste estudo de caso (ou seja, obter -log[P(O|λ)], ver seção 

3.9.7. Etapa de Detecção de Situações Anormais). 

 

3.9.5. Etapa de Geração de Banco de Dados 
 

Gerou-se, inicialmente, pelo modelo em Simulink para o atuador (Figura 3.16), um 

total de 60 sequências de observações (O = {o1,o2,...,o50}), para o processo sob 

operação normal. Utilizou-se parte deste banco de dados (≈ 82%), ou 49 sequências 

de observações, para se identificar um HMM (etapa de treinamento), e a parte 

restante (≈ 18%), ou 11 sequências de observações, para se testar a capacidade de 

generalização deste HMM (etapa de validação). Veja a Figura 3.22, em que a parte 

(b) é o arquivo, em MatLab, com o banco de dados que irá alimentar a etapa de 

identificação (já após se discretizar o sinal para o fluxo de xarope de açúcar). 

 

O = {o1, ..., o10, ... ... ..., o41, ..., o50} 

... 

 (a)  

... 

 (b)  
Figura 3.22: Banco de dados para a variável, fluxo de xarope de açúcar (F), com as 

cinco primeiras sequências de observações (O1 a O5), e com as dez primeiras e as dez 

últimas observações (o1 a o10 e o41 a o50): sinal (a) contínuo e (b) discreto. 

O1 
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A Figura 3.23 e a Figura 3.24 contêm, respectivamente, os arquivos, em MatLab, 

com o código-fonte para se discretizar o sinal contínuo de F (o fluxo de xarope de 

açúcar), e com o banco de dados para F, gerado no simulador. 

 
% Legend. 
 
% 1.Time[s]   2.Juice Flow Rate (F) 
 
%...........................................................................
% Inputs. 
 
var = 2; % Monitored process variable (var) according to the Legend. 
stime = 2; % Sampling time of the time series signal. 
window_length = 50; % Size of the observation sequence (or the temporal 
window) 
 
%...........................................................................
% Load training data set with sampling interval equal to 1s. 
 
NoFault % [5000 2] 
%fault16al % [5000 2] 
%fault17i % [10000 2] 
%fault17al % [5000 2] 
%fault18i % [30000 2] 
%fault18al % [5000 2] 
x = F(1:end,:); 
size(x) 
 
%...........................................................................
% Discretization in 10 clusters (k = 10). 
 
% if 0.10 <= ot < 0.20 -> ot = 1 
% if 0.20 <= ot < 0.30 -> ot = 2 
... 
% if 0.90 <= ot < 1.00 -> ot = 9 
% if ot = 1.00         -> ot = 10 
 
x = fix(x.*10); 
size(x) 
 
%...........................................................................
% Data reorganization (discrete signal). 
 
[lx cx] = size(x); 
j = 1; 
for i = 1:window_length:lx-(window_length-1) 
    aux1(j,1:window_length) = x(i:i+window_length-1,var)'; 
    j = j + 1; 
end 
x = aux1; 
size(x) 
 
%...........................................................................
% Output. 
 
x 

Figura 3.23: Arquivo, em MatLab, para se discretizar o sinal de F (fluxo de xarope 

de açúcar). 
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% Training Data Set. 
% [ 1.Time 2.Juice Flow Rate (F) ] 
 
F = [ 
 
1 0.76792 
2 0.68037 
3 0.48764 
4 0.37468 
5 0.37939 
6 0.36110 
7 0.31982 
8 0.25504 
9 0.17939 
10 0.22218 
 
... 
]; 

Figura 3.24: Arquivo, em MatLab, com o banco de dados gerado com o simulador do 

atuador, para a variável, fluxo de xarope de açúcar (F, sinal contínuo). 

 

3.9.6. Etapa de Identificação de Modelos (HMM-Normal (λ)) 
 

Empregou-se o conjunto de 49 sequências de observações (Conj1) para se identificar 

um HMM (λ) característico de operação normal. Veja a Figura 3.25(a). Fixou-se o 

número de iterações em 50 e o critério de convergência para o logaritmo de P(O|λ)] 

é dado por 
( ) ( )

( ) ( )[ ] 04e1
2eps)][P(O|λlog)][P(O|λlog

)][P(O|λlog)][P(O|λlog

1iteriter

1iteriter −<
+−+−

−−−

−

− , em que, 

iter = 1,2,..., e eps = 2,22045e-16. Inicializou-se λ0 de modo aleatório (Rabiner e 

Juang, 1993), segundo a Tabela 3.6(a). Atingiu-se o critério de convergência após 6 

iterações (iter = 6). O resultado final para λ é a parte (b) na Tabela 3.6. A etapa 

seguinte é validar este HMM, com o conjunto restante de 11 sequências de 

observações (Conj2) (Figura 3.25(b)). Pode-se verificar pela Figura 3.26 que o valor 

de (-log[P(O|λ)]), para o conjunto de validação (Conj2), é similar àquele para o 

conjunto de treinamento (Conj1). 

 

Etapa de Identificação Conj1 Algoritmo de
Baum-Welch

λ
 

Etapa de Validação Conj2 Algoritmo
Forward -log[P(O|λ)]

 
Figura 3.25: Etapas, de identificação e de validação. 
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Tabela 3.6: Valor, (a) inicial (λ0) e (b) final, para λ. 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

=
0
1

0π  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−

=
10

01e00,501e00,5
A0  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−

=
01e61,102e65,701e08,102e25,303e92,101e20,102e11,401e60,101e43,101e56,1
02e50,102e59,602e92,601e07,202e16,301e03,202e29,602e01,401e21,101e84,1

B0

(a) Inicialização de λ (λ0). 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

0
1

π  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−
=

10
01e46,101e54,8

A  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−−−−−−−−

−−−−−−−−=
01e26.301e42.102e62.702e65.203e52.802e09.202e98.202e92.501e10.201e01.1

00128e27.201e46.101e46.102e97.201e40.101e38.503e17.111e84.5B  

(b) Valor final de λ. 
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(b) Conj2. 
Figura 3.26: Valor de (-log[P(O|λ)]), para os conjuntos, (a) de treinamento (49 

sequências de observações) e (b) de validação (11 sequências de observações), ao se 

executar o algoritmo Forward. 

 

A Figura 3.27 é o arquivo principal, em MatLab, para se realizar as etapas de 

identificação e de validação. 
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(Etapa de Identificação) 
% Legend. 
 
% q . number of states . q = {1,2,...,q} 
% o . number of outputs . o = {1,2,...,o} 
% prior pi . initial state distribution . rows(states) vs 1 . pi = 
[1,2,...,q]' 
% transmat A . state transition distribution . rows(states) vs 
columns(states) 
% obsmat B . observation output distribution . rows(states) vs 
columns(observations) 
% T . number of observations in an observation sequence (O) . O = 
{o1,o2,...,ot,...,oT} 
% nex . number of observation sequences (Os) 
% data . rows (observation sequences, O) vs columns (observation sequence 
frames, ot) 
% maxiter . maximum of iterations . 1 vs 1 
% ll . -log(likelihood) . 1 vs columns(up to maxiter) 
 
%...........................................................................
% Definition of both number of states (q) and distinct symbols (o). 
 
q = 2 
o = 10 
p = 1/q % Initialization. 
maxiter = 50 % Definition. 
 
%...........................................................................
% Load training data set. 
 
NoFaultF; % Matrix resulted fom the vector quantization step. 
data = x; 
size(data) 
 
%...........................................................................
% Parameter initialization. 
 
prior1 = [1 zeros(1,q-1)]' % For left-to-right topology. 
transmat1 = mk_leftright_transmat(q,p) % For left-to-right topology. 
obsmat1 = mk_stochastic(rand(q,o)) 
 
%...........................................................................
% Parameter estimation (using the Baum-Welch algorithm). 
 
[ll,prior2,transmat2,obsmat2] = 
dhmm_em(data,prior1,transmat1,obsmat1,'max_iter',maxiter,'adj_prior',1); 
ll 
 
%...........................................................................
% Output. 
 
prior2 
transmat2 
obsmat2 
 

(Etapa de Validação) 
% Calculus of -log[P(O|L)] for each observation sequence of the validation 
data set (using the Forward algorithm). 
 
[ldata cdata] = size(data); 
 
for i = 1:ldata 
loglikT(1,i) = dhmm_logprob(data(i,:),prior2,transmat2,obsmat2); 
end 
loglikT % [1 up to maxiter]. 

Figura 3.27: Programa principal, em MatLab, (a) para a etapa de identificação e (b) 

para a etapa de validação. 
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Matriz de Probabilidades de Emissões de Observações (B) 
 

É válido comparar e observar a matriz de distribuições de probabilidades de emissões 

de observações, antes (B0) e após (B) se identificar o HMM-Normal (λ). Veja a 

Figura 3.28 e a Figura 3.29, respectivamente. Pode-se observar que os símbolos com 

maior probabilidade de ocorrer (de acordo com b1(k)), no estado inicial (N = 1), são 

aqueles responsáveis por representar a parte inicial do sinal de fluxo de xarope de 

açúcar (F), isto é, v3 = 3, v4 = 4, v6 = 6 e v7 = 7. Veja a Figura 3.29(a) e a Figura 

3.21(b) (parte discreta). De modo análogo, pode-se observar a correlação entre a 

distribuição de probabilidades de emissões de observações (segundo b2(k)), no 

segundo estado (N = 2), e os símbolos responsáveis por caracterizar a parte 

intermediária, principalmente, v1 = 1, v2 = 2, v3 = 3 e v8 = 8, e a parte final, 

basicamente, v9 = 9 e v10 = 10, de F. Veja a Figura 3.29(b) e novamente a Figura 

3.21(b) (parte discreta). Pode-se visualizar com esta ilustração a capacidade de 

HMMs de captar alterações de ordem estatística em sinais temporais (as distribuições 

de probabilidades estão em série, uma vez que se adotou a topologia “left-to-right”). 

Pode-se ressaltar ainda a possibilidade de se interpretar parâmetros (nesta ilustração, 

a matriz B), e portanto, de associá-los ao problema real. 
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(b) B0 (N = 2). 
Figura 3.28: Matriz inicial de distribuições de probabilidades de emissões de 

observações (B0), para os estados N1 e N2, ou seja, antes de se identificar o HMM-

Normal (λ). 
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(b) B (N = 2). 
Figura 3.29: Matriz final de distribuições de probabilidades de emissões de 

observações (B), para os estados N1 e N2, ou seja, depois de se identificar o HMM-

Normal (λ). 

 

Para finalizar, pode-se resumir as especificações para o HMM-Normal (λ) de acordo 

com a Tabela 3.7 . A Figura 3.30 é o modelo gráfico para este HMM. A próxima 

etapa irá empregar este HMM com o objetivo de se detectar situações anormais 

naquele atuador responsável por regular o fluxo de xarope de açúcar para o primeiro 

evaporador, parte de um sistema de cinco estágios. 

 

Tabela 3.7 : Especificações para o HMM-Normal (λ). 

Parâmetros e 
Especificações Descrição Valor 

{ }iππ =  Vetor de distribuição de probabilidades 
iniciais para os estados. Tabela 3.6(b) 

{ }ijaA =  Matriz de distribuições de probabilidades 
de transições entre estados. Tabela 3.6(b) 

( ){ }kbB j=  Matriz de distribuições de probabilidades 
de emissões (HMM discreto). Tabela 3.6(b) 

N  Número de estados. 2 

M  
Número de observações 

(HMM discreto). 10 

Topologia “left-to-right” - 

T Número de observações (neste caso, 
símbolos). 

50 (isto é, 
O = {o1,o2,...,ot,...,oT)
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Figura 3.30: Modelo gráfico para o HMM-Normal (λ), em que, bj(k) é a 

probabilidade de se observar o símbolo k, dado o estado j, para k = 1,2,...,10 e 

j = 1,2. 

 

3.9.7. Etapa de Detecção de Situações Anormais 
 

Gerou-se, de modo análogo à condição normal, via o modelo em MatLab-Simulink 

para o atuador (Figura 3.16), um banco de dados característico de cada cenário 

anormal (a definição de um cenário, a partir de um evento anormal, em particular, é 

segundo o par descrição-natureza). A Tabela 3.8 é um resumo com os cinco cenários 

(Cen) para este estudo de caso (ao se ter três possíveis situações anormais, f16, f17 e 

f18), em conjunto com o número de sequências de observações para o respectivo 

banco de dados. 

 

Tabela 3.8: Cenários anormais (descrição + natureza). 

Identificação Descrição Natureza 

f16A† Queda de pressão no suprimento 
de ar para o posicionador. 

Abrupta (Cen1) 

[49 Seq. Obs.††] 
- 

f17A e f17I‡ Mudança de pressão inesperada 
através da válvula. 

Abrupta 

(Cen2) 

[49 Seq. Obs.] 

Incipiente 

(Cen4) 

[99 Seq. Obs.] 

f18A e f18I Válvula “bypass” total ou 
parcialmente aberta. 

Abrupta 

(Cen3) 

[49 Seq. Obs.] 

Incipiente 

(Cen5) 

[299 Seq. Obs.]
†A = Abrupta. ‡I = Incipiente. ††Seq. Obs. = Sequência de Observações. 
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Empregou-se o mesmo espaço amostral anterior (V = {v1,v2,...,vM}, em que, M = 10) 

para se discretizar o sinal de F (fluxo de xarope de açúcar), próprio de cada cenário 

anormal. Um desafio a se gerenciar, em uma tarefa de reconhecimento de padrões, é 

a sobreposição espacial entre observações pertencentes à classes distintas. Neste 

caso, a partir de uma única observação de um instante de tempo (t), não é possível 

classificar, de modo direto, qual é o estado atual para o sistema sob análise (neste 

estudo de caso, os estados são as possíveis condições de operação para o atuador 

responsável pelo fluxo de xarope para o primeiro evaporador). Portanto, pode-se 

ressaltar a utilidade de técnicas, como por exemplo, a de modelo oculto de Makov, 

para se modelar sistemas, em que é útil considerar a ordem (ou sequência) dos 

eventos (ou das observações), segundo algum índice (geralmente o tempo). Pode-se 

verificar na Figura 3.31, para uma janela temporal de 50s, a sobreposição entre 

observações (sinal contínuo de F) pertencentes à condição normal e às situações 

anormais de natureza abrupta. 
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(b) 
Figura 3.31: (a) Gráfico de pontos, para a janela temporal de 50s (parte (b), sinal 

contínuo de F), para a condição normal (Normal) e as situações de caráter abrupto 

(f16A, f17A e f18A, respectivamente). 

 

O próximo passo é monitorar o sinal de F (fluxo de xarope de açúcar) com o objetivo 

de se verificar a condição operacional do atuador responsável por regular o fluxo de 

licor para o primeiro evaporador. Para tal, alimenta-se, de modo contínuo, a cada 
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50s, uma sequência de observações (O = {o1,o2,...,o50}) ao HMM-Normal (λ), cuja 

saída é o valor logarítmico para a função de máximo verossimilhança (-log[P(O|λ)]), 

ou, em outras palavras, é a probabilidade de o HMM-Normal (λ) gerar tal sequência 

de observações (O). Veja a Figura 3.32. Dividiu-se a apresentação de resultados de 

acordo com a natureza para o cenário anormal, entre abrupta e incipiente. 

 

O = {o1,o2,...,o50} -log[P(O|λ )]HMM-Normal (λ)
 

Figura 3.32. Esquema para a detecção de situações anormais via HMM. 

 

Situações Anormais Abruptas 
 

A Figura 3.33, a Figura 3.34 e a Figura 3.35 contêm os resultados para a tarefa de 

monitoramento de processos químicos, ao se submeter o HMM característico de 

operação normal, às situações anormais abruptas, f16A, f17A e f18A, 

respectivamente. A parte (a) é o sinal contínuo de fluxo de xarope de açúcar (F) 

desde a operação normal até a manifestação de um evento anormal, e a parte (b) é o 

gráfico de tendência de (-log[P(O|λ)]), no qual cada ponto é o resultado para uma 

sequência de observações (O) em particular. O vetor f é a representação para a 

evolução temporal e para a intensidade dos eventos anormais, em que, 0 (zero) é 

sinônimo de operação normal, e 0,75, de processo sob condição anormal. As oito 

primeiras sequências de observações (O1 a O8) são para o processo ainda sob 

condição normal. Pode-se observar neste caso que o HMM-Normal (λ) é capaz de 

reconhecer este estado operacional, ao se ter um valor alto (por volta de -100) para (-

log[P(O|λ)]w), em que, w = 1,2,...,8. A nona sequência de observações (O9) é o 

primeira com o processo sob condição anormal e, a partir deste instante, o HMM, 

característico de operação normal, não é mais capaz de gerar as sequências de 

observações (O9, O10, ...) de modo satisfatório (isto é, com probabilidade alta), uma 

vez que tal comportamento operacional é desconhecido por ele. Neste caso, abrupto, 

pode-se observar que a detecção é imediata, ao se ter alterações, de modo abrupto, no 

sinal de F, como pode-se verificar pela Figura 3.36. Não há o que fazer, do ponto de 

vista de detecção precoce, ao se ter situações anormais abruptas. A idéia desta seção 

é apenas ilustrar a tarefa de reconhecimento de padrões via o método de modelo 
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oculto de Markov. A seção seguinte, do ponto de vista prático (industrial), é de maior 

interesse, uma vez que o desenvolvimento das situações anormais é de modo gradual. 
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Figura 3.33: (a) Sinal de F sob a condição anormal abrupta f16, e (b) gráfico 

temporal de (-log[P(O|λ)]), sob operação normal (O1 a O8) e sob f16 (a partir de O9). 
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Figura 3.34: (a) Sinal de F sob a condição anormal abrupta f17, e (b) gráfico 

temporal de (-log[P(O|λ)]), sob operação normal (O1 a O8) e sob f17 (a partir de O9). 
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Figura 3.35: (a) Sinal de F sob a condição anormal abrupta f18, e (b) gráfico 

temporal de (-log[P(O|λ)]), sob operação normal (O1 a O8) e sob f18 (a partir de O9). 
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Figura 3.36: Comportamento para o sinal de fluxo de xarope de açúcar (F), sob 

operação normal (em O8) e sob condição anormal abrupta (em O9). 

 

Situações Anormais Incipientes 
 

A Figura 3.37 e a Figura 3.38 contêm os resultados ao se submeter o HMM-Normal 

às situações anormais, incipientes, f17I e f18I. As partes (a) e (b) são análogas à 

seção anterior, e a parte (c) é um “zoom” sobre o gráfico em (b), para se melhor 

observar sequências de observações de interesse. O evento f17 é completamente 

desenvolvido, isto é, de f = 0 (zero) a f = 1; já o desenvolvimento de f18 é parcial, 

cujo valor final para f é inferior a 35,0% (mais precisamente, 0,33564 ou ≈ 33,6%). 

 

Início de f18A
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Em relação à f17I, pode-se observar três regiões na Figura 3.37(b): um patamar 

inicial, próximo a 1 (sob operação normal) e, um período transiente e um patamar 

final, próximo a 0,1 (ambos sob condição anormal). Esta ilustração é útil para se 

verificar a sensibilidade de HMMs em relação à evolução temporal de sinais (neste 

caso, F), uma vez que tais regiões (ou tal evolução temporal de (-log[P(O|λ)])) estão 

em acordo com o vetor f, responsável por representar a evolução temporal e a 

intensidade de eventos anormais. A consequência direta é a possibilidade de o 

operador visualizar a tendência, ou o “futuro”, para as operações sob análise. O 

tempo até a detecção de f17, pelo HMM, é de 50s, uma vez que o primeiro valor 

baixo de probabilidade (distante de 1) é aquele para a décima sequência de 

observações (O10). O valor de f, para a nona sequência de observações (O9), é 

próximo a zero, igual a 0,0275 (≈ 2,8%). 

 

Pode-se melhor visualizar o desenvolvimento inicial deste evento de natureza 

incipiente (condição anormal f17), ao se focar somente sobre as sequências de 

observações: O8 (sob condição normal), e O9 e O10 (ambas sob condição anormal). 

Veja a Figura 3.37(c), na qual pode-se observar a quase sobreposição entre os sinais 

de ambas as condições, normal e anormal. A chance de se classificar uma condição 

anormal, em seu período incipiente, como normal, é possivelmente maior, quando o 

monitoramento é baseado sobre uma única observação, ou seja, à cada instante t, 

uma vez que a discrepância entre os sinais, normal e anormal é ainda de baixa 

magnitude (e certamente, imperceptível ao operador de sala de controle). O tempo 

até a detecção, nesta situação, ao se fazer uso de uma modelagem do tipo sequencial, 

é menor em comparação àquela a partir de observação única, geralmente baseada 

sobre a métrica de resíduos, por se ter um reforço de tal discrepância, entre os sinais 

para os estados, normal e anormal. Uma detecção precoce é útil para se evitar, ou 

pelo menos para se reduzir, os danos de ordem econômica e/ou de segurança. 
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Figura 3.37: (a) Sinal de F sob a condição anormal incipiente f17, (b) gráfico 

temporal de (-log[P(O|λ)]), sob operação normal (O1 a O8) e sob f17 (a partir de O9), 

e (c) “zoom” sobre as sequências de observações, O8 (sob condição normal) e, O9 e 

O10 (sob condição anormal) 

 

A análise para o evento anormal f18 é similar à anterior. Pode-se observar na Figura 

3.38(b) que o primeiro valor baixo de probabilidade é aquele para a décima quinta 

sequência de observações (O15). O valor de f neste instante é próximo a zero, igual a 

0,00809 (≈ 0,8%). Pode-se observar oscilações no valor de (-log[P(O|λ)]) a partir de 

O15 (veja a Figura 3.38(c)). O motivo é a presença de observações (ou símbolos), não 

usuais ao estado normal de operação (e por consequência, ao HMM-Normal), para as 

sequências de observações deste período, fato responsável por diminuir o valor de (-

log[P(O|λ)]). Esta informação, apesar de incerta, é útil para colocar o operador em 

alerta, uma vez que pode-se ter como causa de tais oscilações: perturbações comuns, 

sem maior gravidade, ou, de fato, um evento não desejável em estágio inicial. A 

confirmação de situação anormal, isto é, de f18, é após a vigésima sexta sequência de 

 Início de f17I 
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observações (O26). O tempo total, desde o início, em O9, até a detecção, em O26, é de 

14,20 minutos. O valor de f neste instante é ainda próximo a zero, igual a 0,02082 (≈ 

2,1%). Para concluir, pode-se observar, a partir deste estudo de caso, o potencial de 

HMMs em auxiliar o operador a realizar a detecção precoce de situações anormais 

incipientes, o que é, do ponto de vista humano, muito difícil, uma vez que não é 

geralmente possível perceber desvios em relação à operação normal, para eventos em 

estágio inicial3. 
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Figura 3.38: (a) Sinal de F sob a condição anormal incipiente f18, (b) gráfico 

temporal de (-log[P(O|λ)]), sob operação normal (O1 a O8) e sob f18 (a partir de O9), 

e (c) “zoom” sobre as sequências de observações, O1 a O8 (sob condição normal), e 

O9 a O50 (sob condição anormal). 

 

                                                           
3Apresentou-se esta aplicação em um congresso, “International Symposium on Advanced Control of 
Industrial Processes (AdCONIP05) (Paper A059)” (ver Apêndice C), em 2005, e submeteu-se a sua 
nova versão ao periódico, “Computers and Chemical Engineering” (ver Apêndice D). 
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A Figura 3.39 é o arquivo principal, em MatLab, para se proceder esta etapa de 

detecção, ao se submeter o HMM-Normal às situações anormais, f16, f17 e f18, 

abruptas e incipientes. 

 
% Legend. 
 
% 1.Time[s]   2.Juice Flow Rate (F)   3.Fault strength (f) 
 
% ..........................................................................
% Load pi, A and B 
 
load piab.mat 
 
............................................................................
% Load testing data set. 
 
%nofault_test; %[5000 3]; fault16al; %[5000 3]; %fault17i; %[10000 3] 
%fault17al; %[5000 3]; %fault18i; %[30000 3]; %fault18al; %[5000 3] 
size(x) 
 
% ..........................................................................
% Monitored process variable according to the Legend. 
 
var = 2; % <process variable>. 
 
% ..........................................................................
% Discretization in 10 clusters (k = 10). 
 
% if 0.10 <= ot < 0.20 -> ot = 1 
… 
% if 0.90 <= ot < 1.00 -> ot = 9 
% if ot = 1.00         -> ot = 10 
 
x = fix(x.*10); 
size(x) 
 
aux4 = x; 
 
% ..........................................................................
% Data set reorganization (discrete signal). 
 
[lx cx] = size(x); 
j = 1; 
for i = 1:window_length:lx-(window_length-1) 
    aux1(j,1:window_length) = x(i:i+window_length-1,var)'; % Disc.Signal. 
    aux2(j,1:window_length) = aux4(i:i+window_length-1,var)'; % Cont.Signal.
    aux3(j,1:window_length) = aux4(i:i+window_length-1,3)'; % Cont.Signal. 
    j = j + 1; 
end 
 
clear x 
x = aux1; % Disc.Signal.; aux2; % Cont.Signal.; aux3; % Cont.f. 
 
% ..........................................................................
% Calculus of -log[P(O|L)] for each observation sequence of the validation 
data set (using the Forward algorithm). 
 
[lx cx] = size(x); 
for i = 1:lx 
    loglik(1,i) = dhmm_logprob(x(i,:),prior2,transmat2,obsmat2); 
end 
loglik 

Figura 3.39: Programa principal, em MatLab, para a etapa de detecção, ao se 

submeter o HMM-Normal às situações anormais, f16, f17 e f18, abruptas e 

incipientes. 
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3.10. Considerações Finais 
 

O modelo oculto de Markov (HMM, “Hidden Markov Model”) é um método 

probabilístico para se modelar dados sequenciais. A idéia básica é realizar a detecção 

temporal de alterações, de natureza estatística, em sinais de variáveis. Dado uma 

sequência de observações (O), pode-se resumir as aplicações de HMMs (λ) em: 

selecionar o modelo mais provável (λ* = arg maxλ P(O|λ)); obter a sequência de 

estados (Q) mais provável (Q* = arg maxQ P(Q,O|λ)); e informar o estado atual e a 

tendência para o processo, ao se monitorar a evolução temporal de P(O|λ), de modo 

similar à uma tarefa de predição. Um aspecto a favor deste método é a existência de 

algoritmos eficientes para se realizar ambas as etapas: de estimação de parâmetros 

(ou Problema 3, via o algoritmo de Baum-Welch) e de inferência (ou Problemas 1 e 

2, via os algoritmos Forward e de Viterbi, respectivamente, de acordo com o objetivo 

desejável) (Bourlard e Bengio, 2001). Pode-se citar entre as possíveis capacidades 

deste método, ao se aplicá-lo à tarefa de monitoramento de processos químicos: 

manusear a variabilidade (ruídos, de medições e de processos) inerente aos processos 

químicos, ao se basear em raciocínio probabilístico, fato útil para se minimizar a taxa 

de alarmes falsos de sistemas de monitoramento de processos químicos (sinônimo de 

robustez); trabalhar com sistemas não-lineares e onde há certo grau de incerteza (isto 

é, conhecimento disponível de modo parcial), ao se realizar a identificação de 

modelos diretamente a partir de dados; modelar eventos de distribuição não-

Gaussiana, uma vez que HMM, ou, mais precisamente, GMM (“Gaussians Mixture 

Model” ou modelo de mistura de Gaussianas), é um aproximador universal de 

funções de densidades de probabilidades (Bishop, 1996) e, deste modo, dado um 

número suficiente de estados e de Gaussianas, um HMM é capaz de aproximar a 

f.d.p. de sistemas reais; associar parâmetros (do modelo) a estados (do sistema real), 

ao ser um método explícito, por se basear em estatística e teoria de probabilidades, 

fato útil para se gerar percepções sobre o sistema em análise; e, captar correlações de 

ordem temporal, ao se ter uma modelagem sequencial para as observações (Bilmes, 

1999), e de ordem espacial (útil para se definir níveis de alarmes). 
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Para finalizar, esta aplicação inicial, em um caso simulado, demonstrou-se útil para 

se familiarizar com a técnica e para se visualizar algumas possíveis aplicações de 

HMM em processos químicos. O próximo capítulo diz respeito à preparação de um 

banco de dados e, o capítulo subsequente, à aplicação de HMM à uma caldeira de 

recuperação química de uma fábrica de produção de celulose no Brasil, com o 

objetivo de se monitorar um de seus subsistemas. 
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4. APLICAÇÃO DE HMM À CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO 

QUÍMICA - PARTE I: DEFINIÇÃO DO ESTUDO DE CASO, 

DESCRIÇÃO DE METODOLOGIA, E ETAPA DE 

PREPARAÇÃO DE DADOS 
 

Dividiu-se o estudo de caso sobre a aplicação de HMM à caldeira de recuperação 

química, de uma fábrica de produção de celulose no Brasil, em duas partes. Neste 

capítulo, define-se o problema, descreve-se a metodologia, e apresenta-se o banco de 

dados operacional relativo ao equipamento e, no capítulo seguinte, ilustra-se a 

aplicação, com a apresentação e discussão dos resultados. A Figura 4.1 é a foto de 

uma caldeira de recuperação química, de uma fábrica de produção de celulose no 

Brasil (não correspondente àquela do estudo de caso a seguir), para se ilustrar as suas 

dimensões reais. 

 

 
Figura 4.1: Foto de uma das poucas caldeiras abertas de recuperação química de uma 

fábrica de produção de celulose “Kraft”, no Brasil. 

 

Fornalha 
Altura: ≈ 32,0m
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Eletrostático 
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4.1. Estudo de Caso: Domínio e Objetivo 
 

De acordo com a seção 1.1 (Objetivo Geral), o objetivo da Tese é apresentar uma 

metodologia, baseada no método de modelo oculto de Markov (HMM), para se 

detectar situações anormais em caldeiras de recuperação química, ainda em estágio 

inicial, ou seja, antes de se alcançar uma condição indesejável. Quanto mais precoce 

se identificar anormalidades, maior a chance de se retornar o processo à operação 

normal e, em consequência, maior a sua disponibilidade operacional, com segurança. 

Do ponto de vista prático, a idéia é situar o operador de sala de controle, em fábricas, 

sobre o estado atual e a tendência do sistema sob análise, a fim de auxiliá-lo no 

processo de tomada de decisões. 

 

Nesta direção, aplicou-se a técnica HMM com o objetivo de se monitorar um dos 

subsistemas de caldeiras de recuperação química. O subsistema foco neste estudo de 

caso é a sessão de transferência de calor convectivo, desde o superaquecedor até o 

economizador, e o precipitador eletrostático. Veja a Figura 4.2. O objetivo é 

monitorar o acúmulo de depósitos de fuligem (cinzas) ao longo desta sessão de troca 

térmica. 

 

 
Figura 4.2: Sessão de transferência de calor convectivo, desde o superaquecedor até 

o economizador, e precipitador eletrostático. 

(Fonte: Kvaerner Power, 2002) 
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Justificativa 
 

Um dos principais desafios a se gerenciar durante a operação de caldeiras de 

recuperação química é a formação de depósitos de fuligem (cinzas) sobre os tubos 

dos equipamentos (superaquecedor, convector e economizador) da sessão de 

transferência de calor convectivo. A sua origem são as liberações de fumos (com a 

vaporização de sais de sódio e de sódio vapor, de tamanho inferior a 1μm), de 

“carryover” (com o arraste de resíduos de gotas de licor, ainda em processo de 

combustão ou não, por volta de 1mm), e de outras partículas (resíduos de carbono 

residual, potássio, cloro, sódio, sílica, cálcio, magnésio, entre outros, por volta de 

50μm), durante as etapas do processo de combustão do licor (Vakkilainen, 2005). 

Este processo de queima do licor ocorre na fornalha inferior e, por isso, é importante 

conhecer, a química do licor (teor de cloreto, enxofre etc), a etapa de aspersão (carga 

de sólidos secos, diâmetro de gotas de licor etc) e o processo de combustão (ver 

seção 2.1.1. Injeção e Combustão do Licor), os mecanismos de emissões (ver seção 

2.1.2. Emissões na Fornalha), e, o papel, a distribuição e a operação do ar de 

combustão (ver seção 2.1.3. Ar de Combustão do Licor), para se compreender o 

processo de formação de depósitos de cinzas. 

 

O papel da sessão de troca térmica é aproveitar o calor dos gases de combustão do 

licor para produzir vapor de alta pressão, com os objetivos, de gerar energia elétrica 

para a fábrica, e de realizar operações de troca de calor (pré-aquecimento, secagem 

etc). Pode-se citar como aspectos negativos, ao se ter a formação e o acúmulo de 

depósitos de cinzas nesta região: a menor eficiência térmica, em relação à produção 

de vapor de alta pressão, o bloqueio à passagem dos gases de combustão do licor 

(Figura 4.3), e a corrosão de tubos. As consequências destes depósitos são, a menor 

disponibilidade operacional do equipamento (sinônimo de menor produção), e os 

maiores custos e ações de manutenção durante a parada anual para inspeções 

(Aspgren et al., 2003). Um fator agravante deste problema é o progressivo e rápido 

aumento de capacidade destas caldeiras, uma vez que a velocidade dos gases é 

diretamente proporcional à carga de sólidos (Vakkilainen, 2005). 

 



 
108 

 

 
(a) 

 
(b) 

(c) 
Figura 4.3: Ilustrações, (a) de painéis do superaquecedor, e (b) de formação de 

depósitos no convector, e (c) de tubos da parte inferior do banco gerador, sem e com, 

depósitos de cinzas (sem correspondência entre ambos). 

(Fonte: (a) e (b) Kvaerner Power, 2002; e (c) Andritz, 2002, e Vakkilainen, 2005, 

respectivamente) 

 

Do ponto de vista operacional, a redução da área disponível para a passsagem dos 

gases é mais crítica do que a redução de eficiência térmica, devido à progressiva 

demanda de exaustão pelos ventiladores de tiragem induzida (para se manter a 

pressão na fornalha em valor estável), até ao ponto de ser inevitável, ou diminuir a 

carga de sólidos secos ou parar o equipamento para lavagem (Vakkilainen, 2005). 

Devido aos aspectos críticos em relação à operação e à segurança de caldeiras de 

recuperação química, o monitoramento de depósitos de cinzas ao longo da sessão de 

transferência de calor convectivo, é contínuo. A sua realização nas fábricas, por 

Tubos.

Depósitos 
de Cinzas.Gases. Gases. 
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operadores de salas de controle, é via a observação de gráficos de tendências de 

variáveis-chave. O principal mecanismo em linha para se controlar os níveis de 

depósitos é o sistema de sopradores de fuligem (ver seção 2.1.2. Emissões na 

Fornalha). 

 

4.1.1. Banco de Dados 
 

A Tabela 4.1 contém informações sobre o banco de dados referente à operação da 

caldeira de recuperação química deste estudo de caso, e a Tabela 4.2, sobre as 

características de tal caldeira. As outras fontes de informação disponíveis são, os 

Boletins Diários de Ocorrências, com o histórico de registros sobre a condição deste 

equipamento, do ponto de vista tanto operacional como de manutenção; o SDCD 

(Sistema Digital de Controle Distribuído), com informações sobre níveis de alarmes 

etc; e as conversas com operadores e engenheiros da fábrica. 

 

Tabela 4.1: Informações sobre o banco de dados operacional para a caldeira de 

recuperação química deste estudo de caso. 

Sobre o Banco de Dados† Informações 

Início 01-Janeiro-2005 00:00:00 

Fim 16-Novembro-2005 23:59:00 

Intervalo de Amostragem 01 Minuto (min) 

Número de Variáveis 18 
†Banco de dados, para este estudo de caso, coletado em Fábrica no Brasil, 2005. 
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Tabela 4.2: Informações sobre a caldeira de recuperação química deste estudo de 

caso. 

Sobre a Caldeira de Recuperação 
Química Informações† 

Projeto 
Aspersor de licor 
Níveis de ar de combustão 
Balão de vapor 
Sessões de superaquecedor 
Convector 
Economizador 
Cortina de água (entre as sessões 
primária e secundária) 
Queimador de óleo (partida e carga) 
Precipitador eletrostático 
Soprador de fuligem 
Fundo da fornalha 
Área da fornalha (m2) 
Altura da fornalha (m) 

 

> 10 
03 
01 
03 
01 
02 
 
01 
> 5 e < 5, respectivamente 
02 
≈ 100 
Plano 
> 100,0 
> 50,0 

Capacidade de Processamento 
Concentração de sólidos secos (%) 
Carga de sólidos secos (tss/d)‡ 

 

> 75,0 
> 2500,0 

Variáveis de Desempenho 

Vazão de vapor de saída (t/h) 
Pressão do vapor de saída (kgf/cm2) 
Temperatura do vapor de saída (oC) 
Grau de redução (%) 

 

> 400,0 
> 6,0 
> 400,0 
≈ 95,0 

Níveis (usuais) de Emissões 
Opacidade (%) 
CO, SO2 (ppm) 
TRS (ppm) 
O2 (%) 
NOx (ppm) 

 

< 30,0 
≈ 0,0 
< 2,0 
< 5,0 
> 150,0 

†(>) Maior que, (<) Menor que, e (≈) Aproximadamente igual a. 
‡Toneladas de sólidos secos por dia. 
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4.1.2. Seleção de Variáveis 
 

As soluções para se monitorar os depósitos de cinzas sobre os tubos são, a inspeção 

visual de superfícies de tubos, através de operador experiente, e o acompanhamento 

de variáveis. As variáveis-chave para esta tarefa de monitoramento são, a perda de 

carga, a temperatura dos gases (ambos com correlação positiva com os depósitos de 

cinzas), e a temperatura da água/vapor no interior dos tubos (com correlação negativa 

com os depósitos de cinzas). A restrição para se utilizar a temperatura dos gases é o 

baixo número de pontos de medição. Para se monitorar a taxa de depósitos de cinzas 

em superaquecedores, ainda pode-se monitorar, a diferença de temperatura entre 

sessões de painéis (por exemplo, entre as sessões primária e secundária), e a 

demanda de vazão de água (ou de vapor saturado) para o atemperador, equipamento 

responsável por manter a temperatura do vapor de saída no valor desejável (“set 

point”) (Vakkilainen, 2005). A correlação destes dois parâmetros com o acúmulo de 

depósitos de cinzas sobre os tubos é negativa. Além de se basear nestas variáveis, 

ainda é importante considerar a experiência de operadores e engenheiros de fábricas. 

 

Neste estudo de caso, utilizou-se, por questão de disponibilidade, para se monitorar o 

acúmulo de depósitos de fuligem (cinzas) desde a sessão de transferência de calor 

convectivo até o precipitador eletrostático, as medições de perda de carga dos gases 

de combustão do licor através de cada equipamento (superaquecedor, convector, 

economizador e precipitador). Veja os pontos de tais medições na Figura 4.4 

(esquema da caldeira de recuperação química deste estudo de caso), em conjunto 

com a Tabela 4.3. Estas medições de perda de carga são em ambos os lados do 

equipamento, oeste e leste; porém, utilizou-se, neste estudo, apenas àquelas do lado 

oeste. Deste modo, pode-se observar que, diferentemente do estudo de caso inicial 

(seção 3.9), no qual se tem um padrão temporal (de 50 segundos), o padrão nesta 

segunda aplicação é função da posição, ou seja, dado pelas medições de perda carga 

(no mesmo instante de tempo) ao longo dos equipamentos. Além destas, coletou-se 

ainda outras (17) variáveis, com o objetivo de se verificar a condição (se normal ou 

não) e o estado (se carga de sólidos baixa ou alta) de operação do equipamento. 
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Figura 4.4: Esquema da caldeira de recuperação química deste estudo de caso e 

pontos de amostragem para se determinar a perda de carga (queda de pressão) dos 

gases de combustão do licor ao longo da sessão de transferência de calor convectivo 

(superaquecedor (SA), convector (Conv), economizador secundário (Eco II), 

economizador primário (Eco I)) e no precipitador eletrostático (PE). 

 

Tabela 4.3: Informações sobre as medições de perda de carga dos gases de 

combustão do licor (ver Figura 4.4). 

Equipamento Pontos de 
Medições Código Unidade 

Taxa Média de 
Atualização 

(min)† 

Superaquecedor 1-2 ΔP(SA) Pa 1,2 

Convector 2-3 ΔP(Conv) Pa 2,3 

Economizador II 3-4 ΔP(Eco II) Pa 6,2 

Economizador I 4-5 ΔP(Eco I) Pa 1,2 

Precipitador 
Eletrostático 6-7 ΔP(PE) kPa 1,3 (entrada) e 

1,7 (saída) 
†Base de Cálculo = 1 dia de operação normal (01-Novembro-05, de 00:00:00 até 23:59:00), conforme o 

Boletim de Ocorrências. A fonte de informação para se calcular a taxa média de amostragem é o SDCD 

(Sistema Digital de Controle Distribuído). 
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4.2. Metodologia 
 

Pode-se dividir a metodologia em três etapas: Identificação de Modelos, Definição 

de Limites de Controle, e Teste, conforme a Figura 4.5(a). Tem-se a descrição de 

cada uma delas, na Tabela 4.4, na Tabela 4.5 e Tabela 4.6 , respectivamente. A 

Figura 4.5(b) é o esquema para as sequências de observações neste estudo de caso, 

de tamanho igual a 5 (T = 5), por se usar as cinco medições de perda de carga através 

de cada um dos cinco equipamentos: superaquecedor, convector, economizador 

secundário, economizador primário e precipitador eletrostático. 

 

1.Identificação
de Modelos

(ver Tabela 4.4)

2.Definição de
Limites de
Controle

(ver Tabela 4.5)

3.Teste

(ver Tabela 4.6)  
(a) 

O = {o1, o2, o3, o4, o5} 
ou, de modo equivalente, 

O = {ΔP(SA), ΔP(Conv), ΔP(EcoII), ΔP(EcoI), ΔP(PE)} 
(b) 

Figura 4.5: (a) Etapas para se realizar a tarefa de monitoramento de processos e (b) 

esquema para a sequência de observações (O). 

 

Tabela 4.4: Etapa de Identificação de Modelos. 

Objetivo 

Identificar um HMM (λ†) contínuo (ao se ter variáveis contínuas) correspondente a
uma faixa de perda de carga alta (cujo valor de referência é a perda de carga através 
do economizador secundário, isto, é, ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa)‡. A idéia é monitorar a 
proximidade do valor corrente de perda de carga (ou queda de pressão), na caldeira,
em relação ao HMM (característico de perda de carga alta). 
†λ = Notação compacta para (π,A,B). 
‡Optou-se, neste estudo de caso, por se utilizar a perda de carga através do economizador secundário (ΔP(EcoII)) 
como a variável de referência. O critério desta seleção é a sua sensibilidade às condições do processo sob análise. 
De acordo com o sistema sob estudo (e se for o caso), pode-se selecionar uma outra variável. 

(continua) 
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Tabela 4.4: Etapa de Identificação de Modelos. 

Conjuntos de Sequências de Observações 
 

Conjunto de 
Sequências de 
Observações 

Código ΔP(EcoII) (em Pa) 
(valor de referência) 

De Treinamento Conj1 ≥ 1000,0 

De Validação Conj2 ≥ 1000,0 

Base para se 
selecionar o HMM 

(ver Critério de 
Seleção de Modelo 

(λ), a seguir) 

Conj(1) 
Conj(2) 
Conj(3) 
Conj(4) 
Conj(5) 
Conj(6) 

600,0 ± 0,5 
700,0 ± 0,5 
800,0 ± 0,5 
850,0 ± 0,5 
900,0 ± 0,5 
950,0 ± 0,5  

Procedimento 
Gerar um banco de HMMs, ao se variar, o número de estados (de 2 a 3), o número de 
Gaussianas por estado (de 1 a 3) e a topologia (“left-to-right” e ergódica). Para cada 
combinação (número de estados- número de Gaussianas por estado-topologia) i, em 
que, i = 1,2,...,12), ... 

 
Para i = 1 até 12. 

 

Conj1 Algoritmo de
Baum-Welch† λi

 
 Para d = 1 até D (número total de sequências de observações). 

 

Conj2 Algoritmo
Forward -log[P(Od|λi)]

 
 Fim. 

 Armazenar o valor mediano para (-log[P(O|λi)]), em Conj2. 
 Para j = 1 até 6. 

Para d = 1 até D (número total de sequências de observações). 

 

Conj(j) Algoritmo
Forward -log[P(Od|λi)]

 
 Fim. 

Armazenar o valor mediano para (-log[P(O|λi)]), em Conj(j). 
 Fim. 
Fim. 

†Para se estimar o vetor inicial de médias, no caso de topologia “left-to-right”, segmentou-se, de 
modo linear, o número de observações (nas sequências de observações), segundo o número de estados 
(na cadeia de Markov). 

(continuação) 
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Tabela 4.4: Etapa de Identificação de Modelos. 

Critério de Seleção de Modelo (λ) 

Selecionar o HMM (λ) com o maior potencial discriminatório entre os conjuntos de 
sequências de observações j (Conj(j), em que, j = 1,2,...,6). Em seguida, reestimar λ, 
ao se unificar os conjuntos de treinamento (Conj1) e de validação (Conj2). 

 

Conj1
+

Conj2
Algoritmo de
Baum-Welch λ

 

  
(conclusão) 

 

Tabela 4.5: Etapa de Definição de Limites de Controle. 

Objetivo 

Definir um valor de (-log[P(O|λ)]) para cada Conj(j), em que, j = 1,2,...6, a partir do 
qual já pode-se ter o respectivo valor de ΔP(Eco II) durante a operação (por exemplo, 
para j = 1, ou seja, para Conj(1), definir um valor de (-log[P(O|λ)]), a partir do qual 
já pode-se ter ΔP(Eco II) = 600,0Pa). 

Conjuntos de Sequências de Observações† 

 

Conjunto de 
Sequências de 
Observações 

Código† ΔP(EcoII) (em Pa)‡ 
(valor de referência) 

Base para se 
definir os limites 
de controle (ver 

Critério de 
Seleção de 
Limites, a 

seguir) 

Conj(1) 
Conj(2) 
Conj(3) 
Conj(4) 
Conj(5) 
Conj(6) 

600,0 ± 0,5 
700,0 ± 0,5 
800,0 ± 0,5 
850,0 ± 0,5 
900,0 ± 0,5 
950,0 ± 0,5 

†Estes conjuntos de sequências de observações são aqueles mesmos da Etapa 1 
(Identificação de Modelos). 
‡Definiu-se tais valores de perda de carga através do economizador secundário 
(ΔP(EcoII)), após se observar o banco de dados disponível. Considerou-se, desde 
um valor sem consequência negativa para o desempenho satisfatório da caldeira 
de recuperação química, igual a 600,0Pa, até um valor crítico, igual a 950,0Pa (e 
daí a razão para se diminuir o intervalo, de 100,0 para 50,0Pa). A seleção de EcoII 
como o equipamento-base neste estudo de caso é por ser um daqueles mais 
críticos em caldeiras modernas (Vakkilainen, 2005). 

(continua) 
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Tabela 4.5: Etapa de Definição de Limites de Controle. 

Procedimento 
 

Para j = 1 até 6. 
 Para d = 1 até D (número total de sequências de observações). 

 

Conj(j) Algoritmo
Forward -log[P(Od|λ)]

 
 Fim. 

Armazenar o valor mínimo para (-log[P(O|λ)]), em Conj(j). 
Fim. 

  

Critério de Seleção de Limites 

O valor mínimo de (-log[P(O|λ)]) em cada Conj(j), em que, j = 1,2,...,6, é o Limite 
Inferior de Controle (LIC) para o respectivo valor de ΔP(EcoII) (por exemplo, para 
j = 1, ou seja, para Conj(1), LIC600 é o limite inferior de controle para 
ΔP(EcoII) = 600,0Pa). 

 

600,0

700,0

800,0
850,0
900,0
950,0

Já Pode-se Ter
ΔP(EcoII) igual a ...

LIC950

LIC900

LIC850

LIC800

LIC700

LIC600

 
(conclusão) 
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Tabela 4.6: Etapa de Teste. 

Objetivo 

Testar a validade (capacidade de generalização) para o HMM (λ). 

Conjunto de Sequências de Observações de Teste 
 

Conjunto de 
Sequências de 
Observações 

Código ΔP(EcoII) (em Pa) 
(valor de referência) 

De Teste Conj3 Entre 550,0 e 1350,0  
Procedimento 
 

Para d = 1 até D (número total de sequências de observações). 

 

Conj3 Algoritmo
Forward -log[P(Od|λ)]

 
 Plotar o valor de (-log[P(Od|λ)]), em que, d = 1,2,...,D. 
Fim. 

  

Monitoramento de Processos 
Alimenta-se o HMM com a sequência de observações (O). A saída é a probabilidade 
condicional de λ em gerar O, dado por (-log[P(O|λ)]) (ver Parte(a)). Este valor irá 
atualizar o gráfico temporal de (-log[P(O|λ)]) (ver Parte(b)), com o objetivo de se 
acompanhar a tendência para o processo sob análise, neste estudo de caso, para o 
acúmulo de depósitos de cinzas sobre os equipamentos na sessão de troca térmica. 

 
Ot={ΔP(SA),ΔP(Conv),ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)} -log[P(Ot|λ)]HMM (λ)

Parte(a) 

600,0

700,0

800,0
850,0
900,0
950,0

Já Pode-se Ter
ΔP(EcoII) igual a ...

LIC950

LIC900

LIC850

LIC800

LIC700

LIC600

Tempo
(minutos)

t-2 t-1 t t+1 ...t-3

?

 
Parte(b) 
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A seção seguinte tem o objetivo de apresentar os conjuntos de sequências de 

observações a se empregar em cada uma das etapas (de Identificação de Modelos, de 

Definição de Limites de Controle, e de Teste). 

 

4.3. Etapa de Preparação de Dados 

 
Apresenta-se, a seguir, os conjuntos de sequências de observações a se utilizar em 

cada etapa (Identificação de Modelos (Conj1 e Conj2), Definição de Limites de 

Controle (Conj(j), em que, j = 1,2,...,6), e Teste (Conj3)). A magnitude entre as 

medições de perda de carga é significativa e, portanto, escalonou-se o banco de 

dados (intervalo [0 1]), de acordo com a respectiva faixa operacional de cada 

equipamento. Veja a Tabela 4.7. É possível ter, ao se operar a caldeira com carga de 

sólidos reduzida, valores de perda de carga abaixo de algum destes limites (exceto 

para o superaquecedor); porém, nesta condição, o risco de entupimentos pelo 

acúmulo de depósitos de cinzas é zero. 

 

Tabela 4.7: Faixa operacional em cada equipamento da sessão de transferência de 

calor convectivo e no precipitador eletrostático. 

Equipamento Mínimo Máximo 

Superaquecedor (Pa) 

Convector (Pa) 

Economizador I (Pa) 

Economizador II (Pa) 

Precipitador Eletrostático (kPa) 

0,0 

225,0 

550,0 

550,0 

0,2 

150,0 

575,0 

1250,0 

1350,0 

1,2 
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4.3.1. Sequências de Observações para a Etapa de Identificação de 

Modelos 
 

Selecionou-se um período de operação com alta perda de carga (valor de referência: 

ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa)), para se definir os conjuntos, de treinamento (Conj1) e de 

validação (Conj2). A operação ininterrupta deste equipamento é por volta de um ano 

e, portanto, tal seleção é próxima ao fim deste período, por se ter o acúmulo de 

depósitos com o tempo. Há casos em que este acúmulo, após sete ou oito meses de 

operação, é significativo, a ponto de ser necessário, reduzir a carga de sólidos a se 

queimar ou, até mesmo, parar o equipamento, para a remoção parcial de pedras de 

cinzas. A Tabela 4.8 é um resumo com informações sobre o banco de dados para 

Conj1 e Conj2, e a Figura 4.6 são os gráficos de perda de carga para o período, com 

os respectivos níveis de alarme, após uma inspeção visual para se verificar a 

presença de dados anômalos. Utilizou-se, ao final, 1376 pontos, de um total de 2880, 

devido ao limite inferior para ΔP(EcoII), igual a 1000,0Pa. Deste total, separou-se 

cerca de ⅔ para formar Conj1, o conjunto de treinamento (921 sequências de 

observações), e o restante (455), para formar Conj2, o conjunto de validação. A 

queda de pressão no superaquecedor é desprezível e os equipamentos mais críticos 

em caldeiras modernas são o convector e/ou o economizador (Vakkilainen, 2005). 

 

Tabela 4.8: Informações sobre o banco de dados operacional para a etapa de 

identificação de modelos. 

Sobre o Banco de Dados† Informações 

Início 07-Agosto-2005 00:00:00 

Fim 08-Agosto-2005 23:59:00 

Precipitador Eletrostático† Ok 

Ar de Combustão‡ Ok 

Principais Ocorrências‡ - 

Malhas de Controle em Manual (%)‡ 0,0 

Número (Inicial) de Registros 2880 
†Banco de dados, para a etapa de identificação de modelos, coletado em Fábrica no Brasil, 2005. 
‡A partir de Boletins de Ocorrências. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e)  
Figura 4.6: Perda de carga através do superaquecedor (SA), convector (Conv), 

economizador secundário (Eco II), economizador primário (Eco I)) e precipitador 

eletrostático (PE). 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005 (1376 pontos). 

 

Com o objetivo de se verificar a normalidade operacional para a caldeira neste 

período, observou-se a faixa operacional de algumas variáveis-chave para a sua 
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operação satisfatória e segura. Veja a Figura 4.7 e a Figura 4.8. Pôde-se então 

certificar, a partir destes gráficos, a condição normal para as operações. 

 

(a) Vazão de licor. (b) Pressão do licor. 

(c) Percentual de sólidos secos no licor. (d) Grau de redução. 

(e) Vazão de ar primário (Ar 1º.) e de ar 
secundário (Ar 2º.) de combustão. 

(f) Pressão no interior da fornalha. 

Figura 4.7: Variáveis de desempenho para a caldeira de recuperação química (de (a) 

até (f)). 
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(a) Temperatura do vapor de saída. (b) Pressão do vapor de saída. 

(c) Vazão do vapor de saída. (d) Pressão dos gases após o precipitador 
eletrostático. 

(e) Temperatura dos gases na saída da 
chaminé. 

(f) Percentual de oxigênio (O2) nos gases, 
na saída da chaminé. 

Figura 4.8: Variáveis de desempenho para a caldeira de recuperação química (de (a) 

até (f)). 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005 (1376 pontos). 

 

A Figura 4.9 é o arquivo de dados referente à Conj1 (o conjunto de treinamento, no 

qual, ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa), para a etapa de identificação de modelos. 
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Figura 4.9: Arquivo de dados referente à Conj1 (conjunto de treinamento, no qual, 

ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa), para a etapa de identificação de modelos. 

 

4.3.2. Sequências de Observações para a Etapa de Definição de 

Limites de Controle 
 

Selecionou-se um mês no qual as operações na caldeira são satisfatoriamente estáveis 

(com base nos Boletins de Ocorrências). Veja a Tabela 4.9. O objetivo é obter seis 

conjuntos de sequências de observações (Conj(j), em que, j = 1,2,...,6), com perdas 

de carga através do economizador secundário (ΔP(EcoII)), iguais a (600,0, 700,0, 

800,0, 850,0, 900,0 e 950,0) ± 0,5Pa, respectivamente. 

 

Tabela 4.9: Informações sobre o banco de dados operacional para a etapa de 

definição de limites de controle. 

Sobre o Banco de Dados† Informações 

Início 01-Maio-2005 00:00:00 

Fim 31-Maio-2005 23:59:00 

Número (Inicial) de Registros 44640 
†Banco de dados, para a etapa de definição de limites de controle, coletado em Fábrica no Brasil, 

2005. 

 

A verificação de dados anômalos, ao se empregar conjuntos de sequências de 

observações com o objetivo de se determinar limites inferiores de controle (LICs), é 

essencial. Realizou-se tal verificação via inspeção visual e com base nos Boletins de 

Ocorrências. A Figura 4.10 é a ilustração desta tarefa de limpeza de dados para o 

dados de perda de carga em Conj(4), referente à ΔP(EcoII) igual a 850,0 ± 0,5Pa. A 
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representação em formato de quadrado cheio (▪) é para registros normais e, de 

quadrado vazado (▫), para aqueles anormais. 

 

(a) Superaquecedor (SA). (b) Convector (Conv). 

(c) Economizador secundário (Eco II). (d) Economizador primário (Eco I). 

(e) Precipitador eletrostático (PE).  
Figura 4.10: Tarefa de limpeza de dados para os dados de perda de carga em Conj(4), 

para ΔP(EcoII) igual a 850,0 ± 0,5Pa. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005 (1602 pontos). 

 

Pode-se observar ainda, a partir destes gráficos (Figura 4.10), uma faixa operacional 

para a perda de carga em cada equipamento, ao se fixar a perda de carga através do 



 
125 

 

economizador secundário (a variável de referência neste estudo de caso). Um 

exemplo é a amplitude de cerca de 50,0Pa para o convector. Deste modo, é útil 

empregar uma técnica (como por exemplo, HMM) com potencial para, além de 

considerar ruídos e incertezas, trabalhar com esta dispersão (faixa operacional) 

natural para as variáveis, a fim de se obter um sistema de monitoramento de maior 

robustez. A Tabela 4.10 contém o resultado final para a tarefa de limpeza de dados. 

 

Tabela 4.10: Resultado final para a tarefa de limpeza de dados, para os conjuntos de 

sequências de observações (Conj(j), em que, j = 1,2,...,6)). 

Número de Registros 
Conj(j) 

ΔP(EcoII)
(variável de 
referência) Total Anômalos Normais 

1 600,0 219 34 185 

2 700,0 444 55 389 

3 800,0 1204 109 1095 

4 850,0 1602 73 1529 

5 900,0 581 52 529 

6 950,0 440 63 377 

Total - 4490 386 4104 
 

A Figura 4.11 é o arquivo de dados referente à Conj(4) (no qual, ΔP(EcoII) igual a 

850,0 ± 0,5Pa), para a etapa de definição de limites de controle, após se eliminar os 

dados anômalos. 

 

 
Figura 4.11: Arquivo de dados referente à Conj(4) (no qual, ΔP(EcoII) igual a 850,0 

± 0,5Pa), para a etapa de definição de limites de controle. 



 
126 

 

 

4.3.3. Sequências de Observações para a Etapa de Teste 
 

Selecionou-se dois períodos para se realizar a etapa de teste (Conj3(a) e Conj3(b), 

respectivamente). Veja a Tabela 4.11. O período referente à Conj3(a) é anterior ao 

período operacional relativo a Conj1 (conjunto de sequências de observações para a 

etapa de identificação de modelos), e pertencente à mesma campanha (período de 

operações sem interrupções). Já Conj3(b), é referente à campanha seguinte, isto é, 

após se ter a parada anual de rotina para a inspeção e manutenção do equipamento. 

Veja a Figura 4.12, na qual ilustra-se a linha temporal com os períodos dos conjuntos 

de sequências de observações para as três etapas (Identificação de Modelos, 

Definição de Limites de Controle, e Teste). 

 

Tabela 4.11: Informações sobre os banco de dados para a etapa de teste. 

Sobre o Banco de Dados† Informações 

Conj3(a)  

Início 05-Novembro-2005 00:00:00 

Fim 10-Novembro-2005 23:59:00 

Número (Inicial) de Registros 8640 

Conj3(b)  

Início 10-Abril-2005 00:00:00 

Fim 24-Abril-2005 23:59:00 

Número (Inicial) de Registros 21600 
†Banco de dados, para a etapa de teste, coletado em Fábrica no Brasil, 2005. 

 

Conj3(a)
(Etapa de Teste)

Conj(j)
(Etapa de

Definição de
Limites de
Controle)

Conj1
(Etapa de

Identificação de
Modelos)

Conj3(b)
(Etapa de Teste)

Tempo
Abril Maio Agosto Novembro

... ...

Parada do
Equipamento

 
Figura 4.12: Linha temporal com os períodos de operação para os respectivos 

conjuntos de sequências de observações para as três etapas (de Identificação de 

Modelos, de Definição de Limites de Controle, e de Teste). 
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A Figura 4.13 é o arquivo de dados referente à Conj3(a) (ou seja, ao período de 05 a 

10-Novembro-2005), para a etapa de teste. 

 

 
Figura 4.13: Arquivo de dados referente à Conj3(a) (ou seja, ao período de 05 a 10-

Novembro-2005), para a etapa de teste. 

 

Portanto, estes são os conjuntos de sequências de observações a se empregar: Conj1, 

para a Etapa de Identificação de Modelos; Conj(j), em que, j = 1,2,...,6, e Conj2, para 

a Etapa de Definição de Limites de Controle; e Conj3, para a Etapa de Teste. Os 

códigos-fonte, em MatLab, para a preparação destes conjuntos estão no Apêndice E. 

O próximo capítulo diz respeito à aplicação de HMM à caldeira de recuperação 

química, ao se discutir e apresentar os resultados de cada etapa (Identificação de 

Modelos, Definição de Limites de Controle, e Teste). 
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5. APLICAÇÃO DE HMM À CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO 

QUÍMICA - PARTE II: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE 

RESULTADOS 
 

Este capítulo diz respeito à aplicação da ferramenta de processamento de sinais, 

modelo oculto de Markov (HMM), para se monitorar o acúmulo de depósitos de 

cinzas na sessão superior de uma caldeira de recuperação química de uma fábrica de 

produção de celulose no Brasil. Tem-se a seguir a apresentação e discussão de 

resultados para cada etapa: identificação de modelos, definição de limites de 

controle, e teste. Os códigos-fonte, em MatLab, para esta seção, estão no Apêndice F. 

 

5.1. Etapa de Identificação de Modelos 
 

A Tabela 5.1 é o resultado para a etapa de identificação de um HMM (λ) contínuo, 

característico de perda de carga alta ao longo da sessão de transferência de calor 

convectivo da caldeira de recuperação química deste estudo de caso (cujo valor de 

referência é ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa), a partir de Conj1 (o conjunto de treinamento). 

 

Tabela 5.1: Resultado para a etapa de identificação de modelos. 

-log[P(Conj(j)|λ)], em que, j = 1,2,...,6, para ΔP(EcoII) (em Pa) igual a … 
Número de 
Gaussianas 
por Estado 

Topologia† Número de 
Estados 600,0±0,5

(Conj(1))

700,0±0,5

(Conj(2))

800,0±0,5

(Conj(3))

850,0±0,5

(Conj(4))

900,0±0,5 

(Conj(5)) 

950,0±0,5 

(Conj(6)) 

≥1000,0 

(Conj2) 

1 1 2 -70,8510 -44,9620 -25,2460 -14,141 -3,4968 4,6127 7,3021 

1 1 3 -65,9250 -40,2330 -21,9280 -13,316 -3,3309 4,0496 7,4955 

1 2 2 -64,5670 -35,9180 -15,4860 -9,5275 -3,7698 3,4398 7,3684 

1 2 3 -93,5010 -64,3910 -34,9630 -21,567 -11,637 0,0532 8,1459 

2 1 2 -51,7340 -33,9050 -19,0080 -8,8569 -0,894 4,5576 7,4594 

2 1 3 -47,8060 -33,5000 -19,8080 -9,2863 -0,9188 4,8273 7,6127 

2 2 2 -44,3640 -23,9870 -9,4616 -5,3318 -1,6108 3,7133 7,4026 

2 2 3 -89,4420 -65,6150 -36,5990 -23,1190 -12,0190 -1,2401 8,2691 

3 1 2 -83,5890 -56,8550 -22,5790 -10,3470 -1,29850 4,8513 7,5022 

3 1 3 -55,6170 -30,9920 -15,8570 -12,450 -6,22460 3,7281 7,6815 

3 2 2 -71,7270 -41,6370 -18,3550 -10,1010 -2,45910 4,2636 7,4976 

3 2 3 -84,5260 -62,3320 -43,8690 -27,0880 -11,2450 1,2566 8,2654 
†1 = “Left-to-right” e 2 = Ergódica. 
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Limitou-se o número de Gaussianas por estado e o número de estados para a cadeia 

de Markov, até três, por se utilizar apenas uma variável (a perda de carga) e cinco 

observações (o1,o2,o3,o4,o5) por sequência (O). Utilizando-se como critério de 

seleção de modelo (λ), o maior potencial discriminatório, isto é, a maior diferença, 

entre os Conj(j), em que, j = 1,2,...,6), selecionou-se o HMM contínuo, com 01 

Gaussiana por estado, com 03 estados, e de topologia ergódica, para o qual (ver a 

Tabela 5.2), 

 

[ (-log[P(Conj(2)|λ)]) - (-log[P(Conj(1)|λ)]) ] = 29,1100, 

[ (-log[P(Conj(3)|λ)]) - (-log[P(Conj(2)|λ)]) ] = 29,4280, 

[ (-log[P(Conj(4)|λ)]) - (-log[P(Conj(3)|λ)]) ] = 13,3960, 

[ (-log[P(Conj(5)|λ)]) - (-log[P(Conj(4)|λ)]) ] = 9,9300, 

[ (-log[P(Conj(6)|λ)]) - (-log[P(Conj(5)|λ)]) ] = 11,6902, e 

[ (-log[P(Conj2|λ)]) - (-log[P(Conj(6)|λ)]) ] = 8,0927. 
 

Tabela 5.2: Diferença para (-log[P(O|λ)]) entre os conjuntos (consecutivos) de 

sequências de observações. 

(-log[P(Conj(j+1)|λ)]) - (-log[P(Conj(j)|λ)]), em que, j = 1,2,…,6, para ...Número de 
Gaussianas 
por Estado 

Topologia† Número de 
Estados (j = 2) - 

(j = 1) 
(j = 3) - 
(j = 2) 

(j = 4) - 
(j = 3) 

(j = 5) - 
(j = 4) 

(j = 6) - 
(j = 5) 

Conj2 - 
(j = 6) 

1 1 2 25,8890 19,7160 11,1050 10,6442 8,1095 2,6894 

1 1 3 25,6920 18,3050 8,6120 9,9851 7,3805 3,4459 

1 2 2 28,6490 20,4320 5,9585 5,7577 7,2096 3,9286 

1 2 3 29,1100 29,4280 13,3960 9,9300 11,6902 8,0927 

2 1 2 17,8290 14,8970 10,1511 7,9629 5,4516 2,9018 

2 1 3 14,3060 13,6920 10,5217 8,3675 5,7461 2,7854 

2 2 2 20,3770 14,5254 4,1298 3,7210 5,3241 3,6893 

2 2 3 23,8270 29,0160 13,4800 11,1000 10,7789 9,5092 

3 1 2 26,7340 34,2760 12,2320 9,0485 6,1498 2,6509 

3 1 3 24,6250 15,1350 3,4070 6,2254 9,9527 3,9534 

3 2 2 30,0900 23,2820 8,2540 7,6419 6,7227 3,2340 

3 2 3 22,1940 18,4630 16,7810 15,8430 12,5016 7,0088 
†1 = “Left-to-right” e 2 = Ergódica. 
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Na sequência, reestimou-se λ, ao se unificar Conj1 e Conj2. A Tabela 5.3 contém o 

resultado final para os parâmetros π, A e B, e a Figura 5.1 é o modelo gráfico para 

este HMM contínuo. Fixou-se o valor inicial (igual ao mínimo possível) para a 

matriz de covariância, em qualquer Gaussiana, igual a 0,1×matriz de covariância 

global para o conjunto de treinamento (Conj1), cujo valor é igual a 5,007e-03. 

 

Tabela 5.3: Resultado final para o HMM final (λ), característico de perda de carga 

alta (valor de referência: ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa). 

Parâmetros Descrição Resultado Final 

π 
Vetor de distribuição de 
probabilidades iniciais 
para os estados. ⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

01-7,5529e
01-2,0736e
02-3,7347e

 

A 
Matriz de distribuições de 
probabilidades de 
transições entre estados. ⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

14-1,5489e01-8,4187e01-1,5813e
02-2,3320e01-1,7527e01-8,0141e
02-8,4529e01-3,5867e01-5,5680e

 

B 
Matriz de distribuições de 
probabilidades de 
emissões. 

Vetores de médias (μ). 
[ ]01-4,8973e01-5,8703e01-6,6642e  

Matrizes de variância-covariância (Σ).
[ ]03-4,0102e03-1,3162e04-8,7669e  

Coeficientes de mistura (c). 
[ ]111  

 

0,557

0,359

0,0845
0,801

0,175

0,0233

0,158

0,842

1,549e-14

μ=6,664e-01
Σ=8,767e-04

μ=4,897e-01
Σ=4,010e-03

μ=5,870e-01
Σ=1,316e-03

π1=0,0373

π3=0,755
π2=0,207

Estado 1 Estado 3

Estado 2

 
Figura 5.1: Modelo gráfico para o HMM final (λ), característico de perda de carga 

alta (cujo valor de referência é ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa). 
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A Figura 5.2 contém o histograma de perda de carga (na forma escalonada, segundo 

a Tabela 4.7) através de cada um dos cinco equipamentos, e a média para a 

Gaussiana de cada um dos três estados (da cadeia de Markov). Pode-se verificar a 

abrangência de tais Gaussianas em relação a este conjunto de histogramas. Ao se 

observar o vetor de distribuição de probabilidades iniciais (π), na Tabela 5.3 e na 

Figura 5.1, pode-se supor que o estado inicial (para a cadeia de Markov) é 

provavelmente o estado 2 (com π2 = 2,0736e-01) ou o estado 3 (com π3 = 7,5529e-

01), cujas médias são iguais a 5,8703e-01 e 4,8973e-01, respectivamente. E o 

intervalo entre estas médias contém o valor médio, praticamente independente de 

ΔP(EcoII) (ver seção 5.3.1. Etapa de Teste para Conj3(a)), igual a 5,3253e-01 (ver 

Tabela 5.4), para a distribuição de perda carga pelo superaquecedor (SA), 

equipamento responsável por fornecer o primeiro elemento (o1) para as sequências de 

observações (O = {o1,o2,o3,o4,o5}). Veja novamente a Figura 5.2 e o histograma para 

ΔP(SA) (em preto). Deste modo, ao se ter a inicialização para a cadeia de Markov 

pelo estado 1 (o que é possível, mas improvável), pode-se utilizar tal informação em 

uma etapa de diagnóstico de processos químicos. Tal etapa de diagnóstico, com o 

objetivo de se isolar as prováveis regiões na caldeira sob possível condição anormal, 

é um trabalho futuro, além do escopo do presente Trabalho relativo à detecção. De 

modo semelhante, pode-se fazer associações entre os demais elementos em O (o2, o3, 

o4 e o5) e os demais equipamentos (convector, economizador secundário, 

economizador primário e precipitador eletrostático, respectivamente). 

 

 
Figura 5.2: (a) Histograma para a perda de carga em cada equipamento 

(superaquecedor (SA), convector (Conv), economizador secundário (Eco II), 

economizador primário (Eco I) e precipitador eletrostático (PE)), para Conj1 (o 

conjunto de sequências de observações de treinamento). 
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Tabela 5.4: Média e variância para os dados de perda de carga no conjunto de 

treinamento (Conj1) (na forma escalonada, segundo a Tabela 4.7), por equipamento: 

superaquecedor (SA), convector (Conv), economizador secundário (Eco II), 

economizador primário (Eco I) e precipitador eletrostático (PE). 

Equipamento Média Matriz de 
Covariância 

ΔP(SA) 5,3253e-01 5,2160e-03 

ΔP(Conv) 6,1907e-01 1,6175e-03 

ΔP(Eco II) 6,7374e-01 6,8377e-04 

ΔP(Eco I) 6,4657e-01 1,2983e-03 

ΔP(PE) 5,7089e-01 3,2228e-03 

 

O objetivo com a Figura 5.3, a seguir, é ilustrar a capacidade deste HMM (λ) de 

gerar as sequências de observações (O). Plotou-se na ordenada, as três Gaussianas, e 

na abscissa, a identificação para o respectivo estado da cadeia de Markov. Utilizou-

se apenas as observações para a perda de carga pelo economizador secundário 

(ΔP(EcoII)), responsável por fornecer o terceiro elemento (o3) nas sequências de 

observações (O = {o1,o2,o3,o4,o5}) (cuja correlação com as perdas de carga, pelo 

convector, pelo economizador primário e pelo precipitador eletrostático, é positiva 

(ver seção 5.3.1. Etapa de Teste para Conj3(a))). Pode-se visualizar que, quanto 

maior o valor de o3, ou quanto mais próximo de 1000,0Pa (o menor valor de perda de 

carga para ΔP(EcoII) nas sequências de observações responsáveis pela identificação 

de λ), maior a probabilidade de λ gerar tal valor (e, por consequência, tal sequência 

de observações). A geração de o3 é, ou pelo estado 2 ou pelo estado 3, da cadeia de 

Markov. Portanto, a idéia para a tarefa de monitoramento de processos químicos, 

neste estudo de caso, é acompanhar a capacidade deste HMM (λ), característico de 

perda de carga alta, em gerar as sequências de observações (O) (cujos elementos são 

as perdas de carga ao longo da sessão de transferência de calor convectico e através 

do precipitador eletrostático). Quanto maior estas perdas, maior tal capacidade, de 

acordo com o valor para a probabilidade condicional, (-log[P(O|λ)]). 

 



 
133 

 

(a) (b) 
Figura 5.3: (a) Posição relativa entre o terceiro elemento (o3) nas sequências de 

observações (O = {o1,o2,o3,o4,o5}) e as Gaussianas nos estados (2 e 3) da cadeia de 

Markov, e (b) correlação entre o logaritmo da função de verossimilhança (-

log[P(O|λ)]) e o3, para as sequências de observações em Conj(j), em que, j = 1,2,...6 

(ou seja, para ΔP(EcoII) = (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0) ± 0,5Pa, 

respectivamente, segundo a Tabela 4.10). 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005, sob análise neste estudo de 

caso (4104 pontos). 

 

5.2. Etapa de Definição de Limites de Controle 
 

A Tabela 5.5 é o resultado para a etapa de definição de limites de controle (LICs), ao 

se obter o valor mínimo de (-log[P(O|λ)]) para cada Conj(j), em que, j = 1,2,...6. 

Pode-se observar que o limite inferior de controle para Conj(4), banco de dados 

referente à ΔP(EcoII) = 850,0 ± 0,5Pa (isto é, LIC850), é igual a -36,1, e portanto, um 

valor de (-log[P(O|λ)]) superior a tal limiar, para uma sequência de observações (O) 

qualquer, é um indicativo de que já é possível ter perda de carga igual a 850,0Pa pelo 

economizador secundário. A Figura 5.4 é a representação gráfica para a carta de 

controle. 
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Tabela 5.5: Resultado para a etapa de definição dos limites inferiores de controle 

(LICs), para ΔP(EcoII) = (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0) ± 0,5Pa. 

Sequência de Observações 
(O = {ΔP(SA),ΔP(Conv),ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)}) Conj(j) 

o1 (Pa) o2 (Pa) o3
† (Pa) o4 (Pa) o5 (kPa) 

LICj
‡ 

Já pode-se ter 
ΔP(EcoII) 
igual a ... 

1 54,9 267,8 599,7 654,1 0,51486 -160,3 600,0 

2 52,5 296,7 699,7 754,8 0,52394 -110,3 700,0 

3 50,7 331,5 799,7 842,4 0,66517 -51,8 800,0 

4 52,2 353,8 850,1 854,6 0,60304 -36,1 850,0 

5 67,7 363,8 899,9 898,7 0,61819 -19,6 900,0 

6 85,2 395,0 949,5 956,0 0,60751 -3,2 950,0 
†Variável de referência. 
‡LICj = arg min{-log[P(Conj(j)|λ)]}, em que, j = 1,2,...,6. 

 

600,0

700,0

800,0
850,0
900,0
950,0

Já Pode-se Ter
ΔP(EcoII) igual a ...

-3,2
-19,6
-36,1
-51,8

-110,3

-160,3

Tempo
(minutos)

LICs

 
Figura 5.4: Carta de controle, com o limite inferior de controle (LIC) para cada 

Conj(j), em que, j = 1,2,...6, baseada no valor de perda de carga através do 

economizador secundário (ΔP(EcoII)). 

 

A Figura 5.5 é o gráfico de coordenadas paralelas (Inselberg, 1985) para o conjunto 

de sequências de observações em Conj(4), ou seja, para ΔP(EcoII) = 850,0 ± 0,5Pa. 

Destaca-se a sequência de observações (em quadrado cheio preto (▪)) referente ao 

menor valor para (-log[P(O|λ)]) (igual a -36,1, ver Tabela 5.5). A especificação de 

limites de alarmes para as variáveis, nas indústrias químicas, é geralmente de modo 

independente (Chiang et al., 2001). A partir deste gráfico, pode-se observar que nem 

todos os pontos, referentes à sequência de observações, em destaque, são pontos 

limítrofes à respectiva faixa operacional de cada equipamento. Deste modo, pode-se 
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visualizar a capacidade deste método de considerar a estrutura espacial de 

correlações (interações) entre variáveis, uma vez que a natureza de sua modelagem é 

sequencial. O resultado de se definir níveis de alarmes, ao se considerar as 

correlações de ordem espacial entre as variáveis, é um sistema de monitoramento 

mais sensível às reais condições do processo. 

 

 
 

Figura 5.5: Sequência de observações (em quadrado cheio preto (▪)) referente ao 

valor mínimo de (-log[P(O|λ)]) em Conj(4) (referente a ΔP(EcoII) igual a 850,0 ± 

0,5Pa). 

 

5.3. Etapa de Teste 
 

O objetivo desta etapa é testar a validade para o HMM (λ) característico de 

operações com alta perda de carga (cujo valor de referência é ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa). 

Apresenta-se inicialmente o resultado para Conj3(a), referente ao banco de dados 

para o mês de novembro, de 05 a 10, e, em seguida, para Conj3(b), referente ao 

banco de dados para o mês de abril, de 10 a 24 (ver Tabela 4.11, para ambos). Em 

seguida, compara-se ambos os resultados. 

 

5.3.1. Etapa de Teste para Conj3(a) 
 

A Figura 5.6(a) é a tela final resultante, ao se alimentar o HMM com as sequências 

de observações em Conj3(a) (o banco de dados referente ao mês de novembro, de 05 

a 10). A faixa operacional para a perda de carga em cada equipamento é segundo a 

Tabela 4.7, e, por isso, plotou-se 4712 pontos, de um total de 8640. A ordenada neste 

gráfico é o valor de probabilidade condicional para cada sequência de observações 

(O), isto é, (-log[P(O|λ)]), ou, em outras palavras, a capacidade de λ (o modelo) 

gerar O. A idéia desta tarefa de monitoramento é visualizar o estado atual e a 

tendência de acúmulo de depósitos de cinzas (parâmetro proporcional à perda de 

ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(EcoII) ΔP(PE) ΔP(EcoI) 
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carga ao longo dos equipamentos da sessão de transferência de calor convectivo e 

através do precipitador eletrostático), ao se acompanhar a proximidade do valor 

corrente (atual) de perda de carga, em relação ao HMM característico de perda de 

carga alta. Pode-se observar que o valor para (-log[P(O|λ)]) não é constante. Esta 

variação é devida às variações de perda de carga durante a operação do equipamento, 

o que é função de variações na carga de sólidos queimada (característica inerente ao 

processo químico). Pode-se observar ainda, na Figura 5.6(b), a correlação positiva 

entre o logaritmo da função de verossimilhança (-log[P(O|λ)]) e a perda de carga 

através do economizador secundário (ΔP(Eco II)), ou seja, quanto maior o valor de 

perda de carga (ou quanto mais próximo de λ, característico de perda de carga alta), 

maior o valor da função de verossimilhança. 

 

(a) (b) 
Figura 5.6: Resultado para a etapa de teste, para Conj3(a), referente ao mês de 

novembro, de 05 a 10: (a) gráfico temporal de (-log[P(O|λ)]) e (b) correlação entre (-

log[P(O|λ)]) e a perda de carga pelo economizador secundário (ΔP(EcoII)). 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005, sob análise neste estudo de 

caso (4712 pontos). 

 

A Figura 5.7 é um gráfico comparativo entre o conjunto de valores de perda de carga 

através do economizador secundário, dado por ΔP(EcoII) igual a (600,0, 700,0, 

800,0, 850,0, 900,0 e 950,0Pa) ± 0,5Pa, e o respectivo limite inferior de controle 

(LIC) (ver Tabela 5.5). Este valor de ΔP(EcoII) é o terceiro elemento (o3) na 

sequência de observações (O = {o1,o2,o3,o4,o5}, ou, de modo equivalente, 

O = {ΔP(SA),ΔP(Conv),ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)}. Pode-se observar, na Tabela 

5.6, que o menor valor para (-log[P(O|λ)]) é sempre maior que o respectivo valor 
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para o limite inferior de controle. Por exemplo, para ΔP(EcoII) = 850,0 ± 0,5Pa, (-

log[P(O|λ)]) é igual a -17,8 e o respectivo valor para LIC850 é igual a -36,1. Pode-se 

verificar novamente, a partir deste gráfico, a correlação positiva entre (-log[P(O|λ)]) 

e a perda de carga pelo economizador secundário (ΔP(Eco II)). Pode-se observar 

ainda que, quanto maior perda de carga através do economizador secundário (dado 

por o3), maior o valor de perda de carga, principalmente através do convector (dado 

por o2) e do economizador primário (dado por o4). 

 

 
Figura 5.7: Logaritmo da função de verossimilhança (-log[P(O|λ)]), para as 

sequências de observações com perda de carga através do economizador secundário 

(ΔP(EcoII)) igual a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0 e 900,0) ± 0,5Pa, com 01, 10, 26, 12 e 

01 pontos, respectivamente, para Conj3(a) (referente à novembro, de 05 a 10). 

 

Tabela 5.6: Resultado numérico referente à Figura 5.7. 

Sequência de Observações‡ 

(O = {ΔP(SA),ΔP(Conv),ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)}) 
LICs† 

ΔP(EcoII) 

(± 0,5Pa) 

(variável de 

referência) o1 o2 o3
†† o4 o5 

-log[P(O|λ)] 

(menor 

valor) 

-160,3 600,0 89,6 281,3 600,4 727,3 0,75245 -103,4 

-110,3 700,0 80,4 314,2 699,5 798,9 0,58907 -77,8 

-51,8 800,0 93,4 347,2 799,5 883,6 0,56721 -35,2 

-36,1 850,0 61,9 359,2 849,5 949,8 0,65643 -17,8 

-19,6 900,0 70,0 378,9 899,3 943,4 0,71311 -7,6 

-3,2 950,0 - - - - - - 
†Ver Tabela 5.5. 
‡Pertencente a Conj3(a). 
††Valor de referência. 
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A Figura 5.8 é a extensão para a comparação anterior. O objetivo é mostrar que o 

menor valor de (-log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) maior ou igual a (600,0, 700,0, 800,0, 

850,0 e 900,0 (este último, sem ilustração)) ± 0,5Pa, é sempre superior ao valor 

correspondente de LIC (dado por LIC600, LIC700, LIC800, LIC850 e LIC900, 

respectivamente). Veja o resumo numérico desta comparação na Tabela 5.7, em que, 

por exemplo, para ΔP(EcoII) ≥ 850,0 ± 0,5Pa, o valor mínimo de (-log[P(O|λ)]) é 

igual a -27,7 e, portanto, superior a LIC850, igual a -36,1. De acordo com os Boletins 

de Ocorrências, para o período de 05 a 10-Novembro-2005, não há registro de 

anormalidade pelas equipes de operação para esta caldeira (ao se ter, precipitador 

eletrostático e ar de combustão sob operação normal; 0,0% de malhas em manual; e 

ausência de registro de ocorrências críticas). O valor mínimo para a carga de sólidos 

secos (no licor) queimada nesta caldeira, em Conj3(a), ao se considerar o total de 

4712 pontos (sequências de observações), é um valor significativo, igual a 

2541,3tss/d (toneladas de sólidos secos por dia). Deste modo, pode-se ilustrar o uso 

deste método, modelo oculto de Markov, para se monitorar a evolução temporal de 

processos químicos, ao ser possível obter informações sobre o seu estado atual e, por 

consequência, sobre a sua tendência. 

 

(a) ΔP(EcoII) ≥ 600,0 ± 0,5Pa. 

Figura 5.8: Comparação entre o valor mínimo de (-log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) 

superior a (600,0, 700,0, 800,0 e 850,0) ± 0,5Pa, e o respectivo valor de LIC (ou seja, 

LIC600, LIC700, LIC800 e LIC850). 

(continua) 
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(b) ΔP(EcoII) ≥ 700,0 ± 0,5Pa. 

(c) ΔP(EcoII) ≥ 800,0 ± 0,5Pa. 

(d) ΔP(EcoII) ≥ 850,0 ± 0,5Pa. 

Figura 5.8: Comparação entre o valor mínimo de (-log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) 

superior a (600,0, 700,0, 800,0 e 850,0) ± 0,5Pa, e o respectivo valor de LIC (ou seja, 

LIC600, LIC700, LIC800 e LIC850). 

(conclusão) 
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Tabela 5.7: Resultado numérico para a comparação entre o valor mínimo de (-

log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) superior a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0 e 900,0) ± 0,5Pa, 

e o respectivo valor de LIC (ou seja, LIC600, LIC700, LIC800, LIC850 e LIC900), para 

Conj3(a). 

Sequência de Observações‡ 
(O = {ΔP(SA),ΔP(Conv),ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)}) LICs† 

ΔP(EcoII) 
(± 0,5Pa) 
maior ou 
igual a ... o1 o2 o3

†† o4 o5 

-log[P(O|λ)] 
(menor 
valor) 

-160,3 600,0 59,8 268,8 605,7 712,9 0,56241 -138,7 

-110,3 700,0 69,1 312,2 703,9 763,6 0,56134 -88,5 

-51,8 800,0 87,8 348,8 805,1 853,6 0,53820 -39,8 

-36,1 850,0 73,2 355,8 853,7 882,5 0,55032 -27,7 

-19,6 900,0 74,4 378,2 905,7 937,7 0,65855 -9,1 

-3,2 950,0 - - - - - - 
†Ver Tabela 5.5. 
‡Pertencente a Conj3(a). 
††Valor de referência. 

 
Pode-se observar ainda, a partir destes gráficos (Figura 5.8), as correlações de perda 

de carga, entre o economizador secundário (EcoII) (o equipamento de referência 

neste estudo de caso) e os demais equipamentos da sessão de troca térmica. A sua 

correlação é positiva forte com a queda de pressão através do convector (ΔP(Conv)) 

e do economizador primário (ΔP(EcoI)), e, em menor grau, do precipitador 

eletrostático. Já a perda de carga, pelo superaquecedor, é desprezível e praticamente 

independente de ΔP(EcoII). Deste modo, quanto maior a perda de carga através de 

EcoII, maior o seu valor através (principalmente) de Conv e EcoI, que são os 

equipamentos mais críticos, em relação à entupimentos por depósitos de cinzas, em 

caldeiras modernas (Vakkilainen, 2005). 

 

5.3.2. Etapa de Teste para Conj3(b) 
 

O conjunto de sequências de observações em Conj3(b) é referente ao mês de abril, 

para o período de 10 a 24. A faixa operacional para a perda de carga em cada 

equipamento é novamente segundo a Tabela 4.7, e, por isso, utilizou-se 17795 

pontos, de um total de 21600. A Figura 5.9 é análoga à Figura 5.7 (para Conj3(a)). 
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Pode-se observar que o menor valor de (-log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) igual a 

(600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0Pa) ± 0,5Pa, é sempre superior ao 

respectivo valor para o limite inferior de controle (dado por LIC600, LIC700, LIC800, 

LIC850 e LIC900, respectivamente). A Tabela 5.8 contém o resultado numérico desta 

análise. Por exemplo, para ΔP(EcoII) = 850,0 ± 0,5Pa, (-log[P(O|λ)]) é igual a -32,8 

e o respectivo valor para LIC850 é igual a -36,1. De modo análogo ao teste anterior 

(para Conj3(a)), pode-se observar que a correlação entre a perda de carga através de 

Eco II e o logaritmo da função de verossimilhança (-log[P(O|λ)) é positiva. 

 

 
Figura 5.9: Logaritmo da função de verossimilhança (-log[P(O|λ)]), para as 

sequências de observações com perda de carga no economizador secundário 

(ΔP(EcoII)) igual a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0) ± 0,5Pa, com 21, 52, 

88, 57, 19 e 19 pontos, respectivamente, para Conj3(b) (referente à abril, de 10 a 24). 

 

Tabela 5.8: Resultado numérico referente à Figura 5.9. 

Sequência de Observações‡ 

(O = {ΔP(SA),ΔP(Conv),ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)}) 
LICs† 

ΔP(EcoII) 

(± 0,5Pa) 

(variável de 

referência) o1 o2 o3
†† o4 o5 

-log[P(O|λ)] 

(menor 

valor) 

-160,3 600,0 55,3 259,3 600,1 648,5 0,56091 -154,0 

-110,3 700,0 50,5 303,5 699,7 734,4 0,62801 -102,0 

-51,8 800,0 53,2 333,0 799,9 853,0 0,65487 -48,3 

-36,1 850,0 56,6 351,5 850,0 873,9 0,60120 -32,8 

-19,6 900,0 82,1 369,0 899,8 913,8 0,58717 -12,3 

-3,2 950,0 85,2 395,0 949,5 956,0 0,60751 -3,2 
†Ver Tabela 5.5. ‡Pertencente a Conj3(b). ††Valor de referência. 
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A Figura 5.10(a) é a extensão para o gráfico anterior, ao se plotar o logaritmo da 

função de verossimilhança (-log[P(O|λ)]) para Conj3(b) por completo (com 17795 

pontos). Inicialmente, pode-se observar novamente a sua correlação positiva com 

ΔP(EcoII). Uma outra observação é a presença de alguns pontos discrepantes 

(identificação como círculo vazado (○)). Assinalou-se, neste gráfico, por inspeção 

visual, 36 pontos como discrepantes. Inicialmente, suspeitou-se de ocorrência de 

operações não desejáveis durante as operações, porém, ao se observar a Figura 

5.10(b), verificou-se que não se tem qualquer ponto além do respectivo nível de 

alarme (a fonte de informação sobre os níveis de alarme é o SDCD (Sistema Digital 

de Controle Distribuído)). Porém, pode-se observar que estes dados, correspondentes 

àqueles selecionados na Figura 5.10(a), são limítrofes à respectiva faixa operacional 

de cada equipamento. 

 

(a) (b) 
Figura 5.10: (a) Resultado para a etapa de teste, para Conj3(b), referente ao mês de 

abril, de 10 a 24, e (b) gráficos de dispersão para a perda de carga, entre o 

economizador secundário (ΔP(EcoII)) e os demais equipamentos (superaquecedor 

(SA), convector (Conv), economizador primário (EcoI) e precipitador eletrostático 

(PE)). 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005, sob análise neste estudo de 

caso (17795 pontos). 

 

Com o objetivo de se averiguar o histórico operacional desta caldeira, de 10 a 24 de 

abril, consultou-se os Boletins de Ocorrências para o período. A Tabela 5.9 é um 
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resumo deste histórico, na qual pôde-se constatar que não há nenhum registro de 

ocorrência crítica. Uma terceira informação útil, neste caso, é o menor valor para a 

carga de sólidos secos queimada na caldeira nestes dias, igual a 2037,8tss/d 

(toneladas de sólidos secos por dia), uma carga considerável. Deste modo, 

selecionou-se quatro pontos discrepantes (entre aqueles 36), com o objetivo de se 

analisar tal fato. Veja estes pontos na Figura 5.11, cujas informações estão na Tabela 

5.10. Na sequência, faz-se os comentários. 

 

Tabela 5.9: Informações sobre o período operacional para a caldeira de recuperação 

química, referente ao período de 10 a 24 de abril, ou seja, à Conj3(b). 

Sobre o Banco de Dados† Informações 

Início 10-Abril-2005 00:00:00 

Fim 24-Abril-2005 23:59:00 

Precipitador Eletrostático‡ Ok 

Ar de Combustão‡ Ok 

Principais Ocorrências‡ - 

Malhas de Controle em Manual (%)‡ 0,0 
†Banco de dados, para a etapa de teste, coletado em Fábrica no Brasil, 2005. 
‡A partir de Boletins de Ocorrências. 

 

 
Figura 5.11: Seleção de quatro pontos discrepantes (•) (entre aqueles 36 selecionados 

na Figura 5.10(a)) (ver a descrição de tais pontos na Tabela 5.10). 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005, sob análise neste estudo de 

caso (17795 pontos). 
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Tabela 5.10: Pontos discrepantes, em relação ao valor para o logaritmo da função de 

verossimilhança (-log[P(O|λ)]), e as respectivas sequências de observações. 

Sequências de Observações† 
(O = {ΔP(SA),ΔP(Conv),ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)}) Ponto 

Discrepante
o1 o2 o3

‡ o4 o5 
-log[P(O|λ)]

1 148,5 328,0 779,7 793,5 0,54166 -97,9 

2 136,1 369,7 869,6 889,9 0,50119 -45,6 

3 2,3 379,2 870,5 928,1 0,59725 -40,2 

4 37,5 239,3 552,2 552,3 0,52290 -204,0 
†Pertencente a Conj3(b). 
‡Valor de referência (perda de carga pelo economizador secundário). 

 

A Figura 5.12(a) é o gráfico de coordenadas paralelas para o Ponto 1. Plotou-se todas 

as sequências de observações (na forma escalonada, segundo a Tabela 4.7), cujo 

valor para a perda de carga através do economizador secundário (ΔP(EcoII)) é igual a 

780,0 ± 0,5Pa. Este intervalo contém o valor de ΔP(EcoII) para a sequência de 

observações correspondente ao Ponto 1, igual a 779,7Pa. Pode-se observar a 

discrepância entre esta (em destaque) e as demais sequências de observações, 

principalmente para a perda de carga no superaquecedor (ΔP(SA)), o equipamento 

responsável por fornecer o primeiro elemento (o1) para as sequências de observações 

(O). A Tabela 5.11 contém o resultado numérico desta análise. Realizou-se esta 

mesma interpretação para os Pontos 2 e 3, e para o Ponto 4, cujo resultado é similar 

ao anterior. Veja o resultado gráfico na Figura 5.12(b) e (c), respectivamente. O 

Apêndice G contém o respectivo resultado numérico para estes três Pontos (2, 3 e 4). 

Deste modo, pôde-se associar o menor valor de (-log[P(O|λ)]), para as classes de 

ΔP(EcoII) sob análise, às alterações na estrutura espacial de correlações entre os 

valores de perda de carga através dos equipamentos. Ao se ter uma situação similar 

em uma fábrica, cabe ao operador de sala de controle analisar e decidir se a causa é 

apenas devido a algum aspecto do ponto de vista de manutenção (como por exemplo, 

falha na transmissão de dados, instrumento descalibrado ou com defeito mecânico), 

ou se realmente é um indicativo de condição anormal. Este tipo de situação já faz 

parte do dia-a-dia de operadores de salas de controle nas fábricas, e, a idéia, ao se 
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empregar este método, é tentar informá-lo sobre tais situações, o quanto antes. Para 

finalizar, ao se definir limites inferior e superior de controle, pode-se utilizar um 

gráfico semelhante àquele na Figura 5.10(a), para se realizar a etapa de detecção e, 

posteriormente, a de diagnóstico, em uma tarefa de monitoramento de processos 

químicos industriais. 

 

 
ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(EcoII) ΔP(EcoI) ΔP(PE) -log[P(O|λ)] 

(a) Referente ao Ponto 1. 

 
ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(EcoII) ΔP(EcoI) ΔP(PE) -log[P(O|λ)] 

(b) Referente ao Ponto 2 e ao Ponto 3. 

 
ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(EcoII) ΔP(EcoI) ΔP(PE) -log[P(O|λ)] 

(c) Referente ao Ponto 4. 
Figura 5.12: Sequências de observações (na forma escalonada, segundo a Tabela 

4.7), com ΔP(EcoII) igual a ((a) 780,0, (b) 870,0 e (c) 552,0) ± 0,5Pa, em Conj3(b), 

com aquelas referentes aos Pontos 1, 2, 3 e 4 (ver Tabela 5.10), em destaque. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005, sob análise neste estudo de 

caso (34, 40 e 69 pontos, respectivamente). 
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Tabela 5.11: Sequências de observações (na forma escalonada, segundo a Tabela 

4.7), com ΔP(EcoII) igual a 780,0 ± 0,5Pa, em Conj3(b), com a sequência de 

observações correspondente ao Ponto 1 (ver Tabela 5.10), em destaque. 

Sequências de Observações (O) 

ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(Eco II) ΔP(Eco I) ΔP(PE) 
-log[P(O|λ)]

0,40400 0,42314 0,32929 0,40488 0,43429 -25,1 
0,58400 0,28943 0,32829 0,36200 0,43620 -39,7 
0,53200 0,31600 0,32857 0,33113 0,31816 -57,3 
0,36733 0,30886 0,32929 0,32500 0,34346 -61,0 
0,44867 0,32857 0,32857 0,32763 0,47225 -42,7 
0,52133 0,31314 0,32814 0,34488 0,47478 -37,0 
0,52067 0,35600 0,32857 0,36713 0,33151 -42,9 
0,53267 0,33857 0,32871 0,37600 0,49665 -32,6 
0,41867 0,35371 0,32843 0,39350 0,38493 -38,0 
0,66467 0,35829 0,32800 0,34325 0,53425 -30,0 
0,49800 0,39486 0,32929 0,33038 0,47997 -35,4 
0,43800 0,41000 0,32857 0,39025 0,51843 -26,9 
0,54667 0,33114 0,32814 0,36650 0,41546 -40,8 
0,56667 0,37629 0,32900 0,38763 0,47843 -31,3 
0,51800 0,32771 0,32871 0,37175 0,49836 -33,7 
0,51867 0,37257 0,32886 0,33038 0,49665 -33,6 
0,53333 0,34714 0,32829 0,36213 0,45630 -36,1 
0,48733 0,34429 0,32914 0,35750 0,39725 -44,3 
0,53733 0,35543 0,32886 0,31925 0,45475 -37,3 
0,55533 0,35314 0,32814 0,30288 0,47106 -36,2 
0,99000 0,29429 0,32814 0,30438 0,34166 -97,9 
0,43333 0,30857 0,32914 0,32475 0,42969 -49,7 
0,48600 0,35286 0,32843 0,33450 0,38962 -46,9 
0,49333 0,33600 0,32843 0,36863 0,46241 -38,0 
0,47400 0,31771 0,32871 0,38275 0,44119 -41,9 
0,54333 0,35886 0,32929 0,30125 0,40871 -43,2 
0,53667 0,33314 0,32857 0,31988 0,36193 -50,8 
0,41467 0,30514 0,32829 0,34875 0,47129 -47,1 
0,52933 0,33229 0,32871 0,34775 0,47735 -35,4 
0,54733 0,29057 0,32800 0,34538 0,36217 -51,4 
0,52667 0,43429 0,32786 0,38200 0,43121 -26,5 
0,56467 0,32457 0,32871 0,38463 0,41311 -40,3 
0,53133 0,31743 0,32800 0,34025 0,37010 -49,6 
0,60000 0,38086 0,32800 0,41113 0,48087 -29,5 
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Para finalizar esta seção, e de modo análogo à Tabela 5.7, a Tabela 5.12 contém o 

resultado numérico ao se comparar o menor valor de (-log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) 

maior ou igual a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0 e 900,0) ± 0,5Pa, com o respectivo valor 

de LIC (dado por LIC600, LIC700, LIC800, LIC850 e LIC900). Por exemplo, para 

ΔP(EcoII) ≥ 850,0 ± 0,5Pa, o valor mínimo de (-log[P(O|λ)]) é igual a -35,6 e, 

portanto, superior a LIC850, igual a -36,1. Pode-se observar uma menor taxa de 

acertos para ΔP(EcoII) ≥ 950,0 ± 0,5Pa, igual a 92,4%. Definiu-se este conjunto de 

limites inferiores de controle a partir de um banco de dados (Conj(j), em que, 

j = 1,2,...6) referente à operação desta caldeira de janeiro à agosto. Tanto a 

quantidade como a qualidade de um banco de dados, para se fazer tal definição, são 

essenciais. Deste modo, e principalmente por se tratar de um caso real, após se 

definir os limites e se fazer alguns testes, pode-se julgar necessário redefinir pelo 

menos algum deles, a fim de se garantir a performance e a confiabilidade sobre o 

sistema de monitoramento. Nesta direção, poderia-se diminuir o valor de LIC900, 

inicialmente igual a -3,2. O menor valor de (-log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) ≥ 950,0 ± 

0,5Pa, é igual a -7,3. Veja a sua ilustração na Figura 5.13(a). Ainda sobre este 

assunto e com o objetivo de se visualizar a relação entre (-log[P(O|λ)]) e a perda de 

carga pelos equipamentos, plotou-se a Figura 5.13(b). Pode-se observar uma 

mudança nesta relação, por volta de LIC950, principalmente entre (-log[P(O|λ)]) e a 

perda de carga através do convector (ΔP(Conv)) e do economizador secundário 

(ΔP(EcoII)). Pode-se explicar este fato, a partir da própria forma da Gaussiana, 

distribuição de probabilidades responsável por definir a probabilidade de emissão de 

uma observação (ot). Quanto maiores os valores para a perda de carga (nas 

sequências de observações), maior a proximidade de tais valores com o HMM (λ) 

característico de perda de carga alta (cujo valor de referência é 

ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa), ou seja, maior a proximidade com as médias das Gaussianas 

(neste caso, três). E, ao se aproximar de um valor central, tem-se o achatamento 

natural da curva de Gauss, devido à sua forma de sino. Veja este efeito, em destaque, 

na Tabela 5.13, ao se observar o valor da função densidade de probabilidade, para a 

Gaussiana com média, 5,870e-03, e desvio-padrão, 3,628e-02, igual àquela para o 

estado 2 do HMM deste estudo de caso, ver Tabela 5.3). Na sequência, tem-se a 

Tabela 5.14, com o valor mínimo e o valor máximo (segundo as classes de 
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ΔP(EcoII)) para o segundo elemento nas sequências de observações (o2), referente à 

perda de carga pelo convector, em Conj3(b) e para aquelas observações cujo estado 

emissor, na cadeia de Markov, é o número 2 (cuja Gaussiana é igual àquela anterior). 

O objetivo é mostrar que a segunda metade da faixa de valores para o2, para 

ΔP(EcoII) ≥ 950,0 ± 0,5Pa, de 0,47543 a 0,60286, é coincindente com o intervalo 

onde se tem o achamento da curva de Gauss, de 0,555 a 0,585 (ver Tabela 5.13). O 

caráter desta análise, somente para a perda de carga pelo convector, é mais de ordem 

qualitativa, e tem o objetivo de explicar a mudança na relação entre (-log[P(O|λ)]) e 

(ΔP(Conv)), por volta de LIC950, na Figura 5.13(b). Portanto, para se minimizar tal 

efeito (neste estudo de caso, sobre ΔP(EcoII) ≥ 950,0 ± 0,5Pa), pode-se, além de 

diminuir o valor para LIC950, deslocar as Gaussianas (isto é, as médias) de um 

percentual. 

 

Tabela 5.12: Resultado numérico para a comparação entre o valor mínimo de (-

log[P(O|λ)]), para ΔP(EcoII) maior ou igual a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 

950,0) ± 0,5Pa, e o respectivo valor de LIC (LIC600, LIC700, LIC800, LIC850, LIC900 e 

LIC950), para Conj3(b), após se deletar aqueles 36 pontos discrepantes na Figura 

5.10(a). 

Sequência de Observações‡ 

(O = {ΔP(SA),ΔP(Conv),... 

...ΔP(EcoII),ΔP(EcoI),ΔP(PE)}) LICs† 

ΔP(EcoII) 
(± 0,5Pa) 
maior ou 
igual a ... 

Número 
Total de 
Pontos 

o1 o2 o3
†† o4 o5 

-log[P(O|λ)] 
(menor 
valor) 

Número de 
Pontos 

Discrepantes 

Taxa de 
Acertos 

(%) 

-160,3 600,0 15939 55,3 259,3 600,1 648,5 0,56091 -154,0 0 100,0 

-110,3 700,0 11739 90,9 305,5 702,7 719,3 0,44118 -108,0 0 100,0 

-51,8 800,0 8045 43,1 332,3 801,7 837,7 0,60036 -55,6 05 99,9 

-36,1 850,0 3284 52,8 343,2 851,5 884,1 0,63143 -35,6 0 100,0 

-19,6 900,0 1337 47,2 360,7 908,5 916,8 0,67694 -20,8 01 99,9 

-3,2 950,0 263 70,7 371,8 961,4 968,1 0,64963 -7,3 20 92,4 
†Ver Tabela 5.5. 
‡Pertencente a Conj3(b). 
††Valor de referência. 
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(a) (b) 
Figura 5.13: Relação entre (-log[P(O|λ)]) e a perda de carga através dos 

equipamentos, (a) para ΔP(EcoII) ≥ 950,0 ± 0,5Pa e (b) para Conj3(b), após se 

deletar aqueles 36 pontos discrepantes na Figura 5.10(a). 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005, sob análise neste estudo de 

caso (263 e 17759 pontos, respectivamente). 

 

Tabela 5.13: Função densidade de probabilidade (p(x)) e diferença entre p(x)i+1 e 

p(x)i, em que x é uma variável contínua (neste caso, pode-se associá-la à observação 

o2, referente à perda de carga através do convector), para a Gaussiana de média, 

5,870e-03, e de desvio-padrão, 3,628e-02 (igual àquela para o estado 2 do HMM 

deste estudo de caso, ver Tabela 5.3). 

x p(x) 
p(x)i+1 - p(x)i, 

em que, 
i = 1,2,...,25 

0,475 0,09340 0,03296 
0,480 0,14160 0,04822 
0,485 0,21070 0,06906 
0,490 0,30750 0,09682 
0,495 0,44040 0,13287 
0,500 0,61880 0,17841 
0,505 0,85310 0,23433 
0,510 1,15410 0,30094 
0,515 1,53180 0,37772 
0,520 1,99490 0,46309 
0,525 2,54910 0,55421 
0,530 3,19600 0,64690 
0,535 3,93170 0,73567 
0,540 4,74570 0,81400 
0,545 5,62040 0,87475 
0,550 6,53120 0,91075 
0,555 7,44670 0,91554 
0,560 8,33080 0,88412 
0,565 9,14460 0,81374 
0,570 9,84890 0,70436 
0,575 10,40800 0,55903 
0,580 10,79180 0,38381 
0,585 10,97920 0,18743 
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Tabela 5.14: Faixa operacional para a perda de carga pelo convector, dada pela 

observação o3, segundo a classe para a perda de carga pelo economizador secundário 

(ΔP(EcoII), em Conj3(b), após se deletar aqueles 36 pontos discrepantes na Figura 

5.10(a), e para aquelas observações cujo estado emissor, na cadeia de Markov, é o 

número 2 (total de 83 pontos). 

Intervalo operacional para
o2, referente à perda de 

carga através do convector
ΔP(EcoII) 
(± 0,5Pa) 
maior ou 
igual a ... Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 

Número de 
Pontos 

700,0 0,23314 0,30171 05 

800,0 0,30857 0,48543 29 

850,0 0,36143 0,51743 22 

900,0 0,44886 0,52971 11 

950,0 0,47543 0,60286 16 

 

5.3.3. Comparação de Resultados entre Conj3(a) e Conj3(b) 
 

A Figura 5.14 é um gráfico comparativo entre cada valor mínimo de (-log[P(O|λ)]), 

em Conj3(a) (ver Tabela 5.6) e em Conj3(b) (ver Tabela 5.8), e o respectivo limite 

inferior de controle (LIC) (ver Tabela 5.5), para as classes de ΔP(EcoII) iguais a 

(600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0Pa) ± 0,5Pa. Pode-se observar (a tendência 

de) que o valor de (-log[P(O|λ)]) é maior para as sequências de observações em 

Conj3(a) (referente ao mês de novembro, em formato de losango (◊)) do que para 

aquelas em Conj3(b) (referente ao mês de abril, em formato de quadrado (□)). A 

Tabela 5.15 contém o número de pontos para cada um dos bancos de dados (Conj3(a) 

e Conj3(b)), de acordo com as classes de perda de carga através do economizador 

secundário (ΔP(EcoII)). 
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Figura 5.14: Logaritmo da função de verossimilhança (-log[P(O|λ)]) para as 

sequências de observações, cujo valor para a perda de carga através do economizador 

secundário (ΔP(EcoII)) é igual a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0) ± 0,5Pa, 

para Conj3(a) (banco de dados referente ao mês de novembro, de 05 a 10) e para 

Conj3(b) (banco de dados referente ao mês de abril, de 10 a 24). 

 

Tabela 5.15: Número de sequências de observações em Conj3(a) e em Conj3(b), nas 

quais (ΔP(EcoII)) é igual a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0) ± 0,5Pa. 

Número de Pontos 
(ou de sequências de observações) ΔP(EcoII) 

(± 0,5Pa) Conj3(a) 
(Para Novembro)

Conj3(b) 
(Para Abril) 

Total 
(Conj3(a) 

+ Conj3(b)) 

600,0 01 21 22 
700,0 10 52 62 
800,0 26 88 114 
850,0 12 57 69 
900,0 01 19 20 
950,0 - 19 19 
Total 50 256 306 

 

A explicação para este fato é conforme a descrição a seguir. Plotou-se, na Figura 

5.15, as sequências de observações para Conj3(a) (em destaque) e para Conj3(b), 

para ΔP(EcoII) igual a (700,0, 800,0 e 850,0) ± 0,5Pa. Pode-se observar uma faixa 

operacional mais alta de perda de carga, para Conj3(a), em relação à Conj3(b). E 

quanto maior a perda de carga, maior o valor de (-log[P(O|λ)]), por ser a correlação 

entre ambos, positiva. Deste modo, pode-se confirmar a necessidade de se considerar 

o tempo de campanha do equipamento (o intervalo entre uma Parada Geral e outra), 
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ao se definir os limites inferiores de controle (LICs), com o objetivo de aumentar a 

confiabilidade do sistema de monitoramento. Finaliza-se neste ponto a apresentação 

e discussão de resultados sobre a aplicação de HMM à caldeira de recuperação 

química. 

 

 
(a) ΔP(EcoII) = 700,0 ± 0,5Pa. 

 
(b) ΔP(EcoII) = 800,0 ± 0,5Pa. 

 
(c) ΔP(EcoII) = 850,0 ± 0,5Pa. 

 

Figura 5.15: Sequências de observações (na forma escalonada, segundo a Tabela 

4.7), para Conj3(a) (referente ao mês de novembro, em amarelo) e para Conj3(b) 

(referente ao mês de abril, em preto), para (ΔP(EcoII)) igual a (700,0, 800,0 e 850,0) 

± 0,5Pa. 

Banco de dados coletado em Fábrica no Brasil, 2005, sob análise neste estudo de 

caso (62, 114 e 69 pontos, respectivamente). 

 

O texto a seguir é um resumo sobre a metodologia (seção 4.2. Metodologia) e o papel 

de cada conjunto de sequências de observações (seção 4.3. Etapa de Preparação de 

Sequências de Observações), neste estudo de caso. Para a etapa de identificação de 

um HMM característico de perda de carga igual ou maior a 1000,0Pa no 

economizador secundário, utilizou-se o conjunto de treinamento, Conj1, referente 

aos dias 07 e 08 de agosto, com 921 sequências de observações. Ao se fazer 

Conj3(a) 
(Para Novembro) 

ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(EcoII) ΔP(PE) ΔP(EcoI) -log[P(O|λ)] 

Conj3(b) 
(Para Abril) 

Mês 
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combinações entre o número de estados (de 2 a 3), o número de Gaussianas por 

estado (de 1 a 3) e a topologia (“left-to-right” e ergódica), gerou-se, nesta etapa, 12 

HMMs. Em seguida, fez-se a seleção de um destes 12 HMMs, ao se calcular e 

comparar o logaritmo da função de verossimilhança (-log[P(O|λ)]) para os seguintes 

conjuntos: Conj(1), Conj(2), Conj(3), Conj(4), Conj(5) e Conj(6), referentes ao mês 

de maio, e Conj2, referente aos dias 07 e 08 de agosto, com perdas de carga através 

do economizador secundário iguais a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0, 950,0 e 

≥1000,0) ± 0,5Pa, respectivamente. O número de sequências de observações nestes 

seis conjuntos, de Conj(1) até Conj(6), é igual a, 185, 389, 1095, 1529, 529 e 377, 

respectivamente, e, em Conj2, é igual a 455. Após esta etapa, utilizou-se estes 

mesmos seis conjuntos, de Conj(1) até Conj(6), para se definir os limites inferiores 

de controle (LICs) (seção 5.2. Etapa de Definição de Limites de Controle). Passou-se 

então à última etapa, a de Teste, na qual alimentou-se o HMM com as sequências de 

observações em: Conj3(a), referente ao mês de novembro, de 05 a 10 (com 4712 

sequências de observações), e Conj3(b), referente ao mês de abril, de 10 a 24 (com 

17795 sequências de observações) (seção 5.3. Etapa de Teste). 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS 
 

6.1. Conclusões 
 

A atenção do setor industrial, em relação à área de gerenciamento de situações 

anormais, ainda é sobre a etapa de detecção, com o objetivo de desenvolver sistemas 

confiáveis para o monitoramento de processos químicos. Devido à complexidade 

inerente, emprega-se técnicas de “soft computing” para se aproximar de tal objetivo. 

Diz-se que a característica destas técnicas é explorar a tolerância à imprecisão, à 

incerteza, e à verdade parcial, para se alcançar: tratabilidade, robustez e soluções de 

baixo custo. Uma de suas ramificações são as técnicas de raciocínio probabilístico, 

como por exemplo, a de modelo oculto de Markov (HMM). 

 

Tem-se, a seguir, a partir de ambos os estudos de caso (simulado e real), as 

conclusões sobre o uso de HMM na tarefa de detecção de situações anormais em 

processos químicos. Pode-se destacar dois aspectos positivos principais: 

 

 A informação sobre o estado atual (e a tendência) do sistema. O ganho direto, 

com tal informação, é a chance de se antecipar os processos de tomadas de 

decisões e de ações, frente à fase inicial de situações anormais, onde o tempo é 

um parâmetro chave. 

 A possibilidade de detecção precoce para as situações anormais (incipientes). 

Este fator é útil para se aumentar a chance de se evitar/reduzir perdas devido à 

tais situações, e para se prolongar a disponibilidade operacional do 

equipamento, com segurança. 

 

Além destes aspectos, pode-se destacar outros benefícios de se empregar a 

modelagem HMM em processos químicos industriais, importantes em relação aos 

requisitos para um sistema de detecção e de diagnóstico de situações anormais: 
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 Ferramenta intuitiva (ao se obter um gráfico de tendência para a saída de 

HMMs). Este aspecto é útil por facilitar a compreensão e o aceite seja qual for o 

sistema de suporte à decisão. 

 Robustez à ruídos e incertezas (devido ao raciocínio probabilístico de HMMs), 

fatores inerentes aos processos químicos industriais. 

 Modelagem explícita (por HMM se basear em estatística e na teoria de 

probabilidades). Este fator é útil por ser possível fazer associações entre os 

parâmetros (do modelo) e o sistema. 

 Modelagem sequencial. Esta característica é útil ao se ter sobreposição espacial 

entre observações pertencentes à classes distintas, a fim de se aumentar a 

chance de se diagnosticar as situações anormais. 

 

Ainda é importante ressaltar que o uso de HMM para a detecção de situações 

anormais em processos químicos não é direto, isto é, não se consegue transportar 

diretamente das aplicações em, por exemplo, reconhecimento de fala. O 

entendimento sobre o ambiente real de aplicação também é fundamental. O texto a 

seguir é um resumo sobre as aplicações de HMM em ambos os estudos de caso. 

 

A primeira aplicação refere-se à capacidade de HMM de detectar situações anormais 

em um “benchmark” de engenharia de processos industriais, DAMADICS. 

Empregou-se um HMM discreto (λ), característico de operação normal, com o 

objetivo de detectar situações anormais no atuador responsável por regular o fluxo de 

xarope de açúcar para o primeiro evaporador. Este HMM, de topologia “left-to-

right”, tem 02 estados. Na etapa de identificação, pôde-se verificar a capacidade 

desta técnica de captar alterações de ordem estatística em sinais temporais, ao se 

observar a correlação entre a matriz final de distribuições de probabilidades de 

emissões de observações (B) e a evolução para o padrão temporal do sinal para o 

fluxo de xarope de açúcar (F). Pôde-se ressaltar, ainda, o benefício de se usar uma 

modelagem de dados sequenciais para se considerar a ordem temporal dos eventos 

(observações), devido à sobreposição espacial entre observações pertencentes à 

classes distintas. Na sequência, realizou-se a etapa de detecção de cinco eventos 

anormais, a partir de λ. A detecção, para as situações abruptas (f16A, f17A e f18A), 



 
156 

 

foi imediata (já a partir de O9), uma vez que o HMM não foi mais capaz de gerar as 

sequências de observações, por se ter alterações abruptas no sinal da variável sob 

monitoramento. Em relação às situações incipientes, pôde-se observar a sua detecção 

ainda em estágios iniciais. O tempo até a detecção para f17I foi de 50s, intervalo 

equivalente a uma sequência de observações (referente à O10). O valor de f (vetor 

responsável por representar a evolução temporal e a intensidade dos eventos 

anormais), neste instante, era próximo a zero, aproximadamente igual a 2,8%. A 

primeira detecção para f18I foi para um valor de f próximo a zero, aproximadamente 

igual a 0,8% (referente à O15). A confirmação desta condição anormal se deu após 

14,20 minutos (referente à O26), onde o valor de f era ainda próximo a zero, 

aproximadamente igual a 2,1%. 

 

A segunda aplicação de HMM é em uma caldeira de recuperação química, de uma 

fábrica de produção de celulose, no Brasil, com o objetivo de monitorar o acúmulo 

de depósitos de cinzas sobre os tubos dos equipamentos da sessão de transferência de 

calor convectivo (superaquecedor, convector, economizador secundário e 

economizador primário). Pode-se ressaltar, ao se trabalhar com um caso real, a maior 

presença de ruídos e a maior riqueza, para os dados. A formação de depósitos de 

cinzas é um dos principais desafios, na atualidade, para se aumentar a eficiência 

operacional deste equipamento. Os seus efeitos negativos são: a menor eficiência 

térmica, o bloqueio à passagem dos gases de combustão do licor e a corrosão de 

tubos, e por consequência, a menor disponibilidade operacional e os maiores custos e 

ações de manutenção. Utilizou-se neste estudo de caso as medições de perda de carga 

dos gases de combustão do licor através dos equipamentos. A variável-chave foi a 

perda de carga através do economizador secundário (ΔP(EcoII)), por ser sensível às 

operações. Inicialmente, identificou-se um HMM contínuo (λ), característico de 

perda de carga alta (valor de referência: ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa), de topologia 

ergódica, com 03 estados e 01 Gaussiana por estado. Nesta etapa, pôde-se observar a 

possibilidade de se associar estados às perdas de carga através dos equipamentos, 

propriedade útil em uma etapa de diagnóstico. Nas etapas de definição de limites de 

controle e de teste, pôde-se, inicialmente, visualizar o potencial de HMMs de 

informar o estado atual e, por consequência, de apontar a tendência, para o processo 
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sob análise (de modo similar à um preditor), uma vez que, quanto maior o valor de 

perda de carga (isto é, quanto mais próximo de λ, o HMM característico de perda de 

carga alta), maior o valor da função de verossimilhança (-log[P(O|λ)]). Ainda neste 

contexto, pôde-se demonstrar a utilidade de se definir limites inferiores de controle 

(LICs = -160,3, -110,3, -51,8, -36,1, -19,6 e -3,2), para as classes de ΔP(EcoII) iguais 

a (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 900,0 e 950,0, respectivamente) ± 0,5Pa, com o 

objetivo de informar a distância relativa entre o estado atual e os níveis de alarme de 

perda de carga. Pôde-se verificar ainda, para pontos discrepantes (de 1 a 4), a 

capacidade desta técnica de identificar alterações na estrutura espacial de correlações 

entre as variáveis, ao gerar valores discrepantes de (-log[P(O|λ)]), para um valor 

fixo de ΔP(EcoII), igual a (780,0, 870,0, 870,0 e 552,0 respectivamente) ± 0,5Pa. 

Para finalizar, pôde-se mostrar a utilidade de se empregar uma modelagem explícita, 

ao se fazer associações entre a Gaussiana do estado 2 (média, 5,870e-03, e desvio-

padrão, 3,628e-02), da cadeia de Markov, e a observação o2, referente à perda de 

carga através do convector. 

 

Na sequência, faz-se algumas considerações finais sobre o monitoramento de 

processos químicos via HMM. Pôde-se observar que esta atividade é similar à aquela 

de acompanhar “trends” de variáveis de processo. Esta característica é útil para 

facilitar a compreensão e o aceite de qualquer sistema de suporte à decisão. Um outro 

aspecto útil, ao se ter um método de análise de tendências de processo (PTA, 

“Process Trend Analysis”), é a chance de se visualizar o estado atual e o estado 

“futuro” do sistema. O benefício direto, neste caso, é a possibilidade de se antecipar 

os processos de tomadas de decisões e de ações, frente à situações anormais 

iminentes, onde o tempo é um parâmetro chave. Nestas situações, quanto mais cedo 

se intervir, maior a chance de se evitar (ou, pelo menos, de se amenizar) os seus 

impactos negativos: período sem produzir, violações de órgãos regulatórios, e danos 

material e pessoal (PAS, 2000). Um outro aspecto positivo é em relação aos níveis de 

alarmes, estanques, em sistemas convencionais. Ao ser possível conhecer o estado 

atual, a cada instante, pode-se reduzir a chance de o operador de sala de controle ser 

surpreendido com situações anormais em estágio avançado. Para finalizar, dentre as 

características desejáveis à qualquer sistema de monitoramento de processos 



 
158 

 

químicos, segundo Venkatasubramanian et al. (2003a), pode-se apontar, para a 

técnica HMM: detecção precoce de situações anormais, robustez à incertezas e 

ruídos, adaptabilidade à dinâmica de processos, natureza explícita, desenvolvimento 

e implementação computacional factíveis. 

 

6.2. Sugestões de Estudos 
 

Descreve-se a seguir algumas sugestões de estudos referente aos tópicos: 

monitoramento de processos químicos, modelo oculto de Markov (HMM), e 

caldeiras de recuperação química. Os objetivos destas sugestões são, conhecer 

melhor a técnica HMM (ao se relacionar os seus parâmetros com o sistema físico sob 

análise), compreender melhor a dinâmica de alguns subsistemas desta caldeira (ao se 

acompanhar a evolução de tais subsistemas, entre duas Paradas Gerais deste 

equipamento), e obter sistemas de suporte à decisão confiáveis (ao ser capaz de 

detectar eventos indesejáveis, de modo precoce, e, ao mesmo tempo, de minimizar a 

geração de alarmes falsos). Estes tópicos e objetivos servem, de modo geral, para 

qualquer aplicação em processos químicos e qualquer entendimento de HMM, e, 

para que tenham forma concreta, faz-se as seguintes sugestões específicas para a 

continuidade deste estudo. 

 

 Empregar o HMM (λ, deste estudo), característico de perda de carga alta (cujo 

valor de referência é ΔP ≥ 1000,0Pa), para se estudar a dinâmica de acúmulo de 

depósitos de cinzas ao longo de uma campanha (período de funcionamento 

entre duas Paradas Gerais, na fábrica) desta caldeira. 

 Empregar o HMM (λ, deste estudo), característico de perda de carga alta (cujo 

valor de referência é ΔP(EcoII) ≥ 1000,0Pa), para se isolar (etapa de 

diagnóstico) a região na caldeira responsável pela obtenção de um valor 

inesperado para (-log[P(O|λ)]) (etapa de detecção). Este estudo seria, ou a 

partir da definição da sequência ótima de estados (Q), pelo algoritmo de Viterbi 

(Rabiner e Juang, 1993), para cada classe de perda de carga através do 

economizador secundário (ou seja, ΔP(EcoII) = (600,0, 700,0, 800,0, 850,0, 
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900,0 e 950,0) ± 0,5Pa), ou a partir da variável forward (αt(i), ver seção 3.5. 

Formulação Matemática). 

 Identificar um HMM, para se estudar os desvios de operação desta cadeira em 

relação às variáveis-chave: percentual de O2 no fluxo de gases na chaminé, 

pressão no interior da fornalha, velocidade operacional (rotação) de cada 

ventilador de tiragem induzida (ID Fan), entre outras, responsáveis por 

determinar a ativação de um Procedimento de Parada de Emergência (PPE), 

pelo operador de sala de controle. 

 Identificar um HMM, para se detectar vazamentos na parte sob pressão da 

sessão de transferência de calor convectivo, ao se considerar as variáveis: vazão 

de água de alimentação, vazão de vapor de saída, nível do balão de vapor, e 

outras. 
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Prática de Operação e Monitoramento de Caldeiras de Recuperação 

Química em Fábricas 
 

No estágio atual de entendimento sobre a técnica HMM e sobre o seu uso em 

processos químicos, pode-se dizer que não se trata apenas de identificar um modelo e 

aplicá-lo à tarefa de detecção de situações anormais. Porém, o entendimento do 

ambiente real da aplicação é muito importante. O presente apêndice é um resumo 

sobre a experiência adquirida durante o desenvolvimento deste trabalho, ao se 

acompanhar a operação real de caldeiras de recuperação química, vivenciar o 

cotidiano de salas de controle em fábricas de celulose, ter discussões com operadores 

e engenheiros, e participar de Fóruns setoriais. 

 

Por isso, os objetivos deste estudo de caso são, além de ilustrar a tarefa de 

monitoramento de processos químicos, (a) ilustrar a geração de alarmes falsos, (b) 

ressaltar o papel de operadores de salas de controle, em fábricas, ao se desenvolver 

sistemas de gerenciamento de situações anormais, e (c) destacar o potencial de 

técnicas de visualização de dados, ao se manusear bancos de dados, grandes e 

multivariáveis. Em resumo, pôde-se observar a geração de um alarme falso, a partir 

dos modelos de referência (neural e PLS) baseados na métrica de resíduos, ao se ter a 

classificação de um período transiente, entre pontos normais, do ponto de vista 

operacional, como um evento anormal. 

 

O banco de dados deste estudo de caso é referente à operação de uma caldeira de 

recuperação química de uma fábrica de produção de celulose no Brasil. O período é 

de quatro meses, o intervalo de amostragem é horário e o número de variáveis é 

catorze. A variável a se monitorar é a vazão para o vapor de saída. Pode-se dividir 

este estudo em duas partes. O objetivo da Parte I é selecionar um modelo de 

referência para a operação normal e, o da Parte II, é empregar este modelo para 

monitorar a geração de vapor pelo equipamento. 
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Parte I - Seleção de Modelos 
 

Fez-se inicialmente a seleção de subconjuntos de variáveis, com o objetivo de 

minimizar o problema de multicolinearidade e obter as variáveis de real influência 

sobre a variável-resposta. A realização de tal etapa ainda é importante, pelo fator 

econômico, por reduzir custos e tempo ao se coletar dados, e pelo fator físico, por 

conferir maior confiabilidade às conclusões. Utilizou-se seis técnicas, “forward 

selection”, “backward elimination”, “stepwise method”, “leaps-and-bounds 

regression”, algoritmos genéticos e PCA (“Principal Component Analysis”). Na 

próxima etapa, gerou-se diversos modelos, tanto neural como PLS (“Partial Least 

Squares”), a partir destes subconjuntos de variáveis, contendo entre 1 e 4 variáveis. 

Usou-se o erro quadrático médio, baseado no conjunto de dados de validação, para a 

seleção do modelo neural e do modelo PLS de referência. A entrada final de ambos é 

de três variáveis, a vazão do licor-combustível, o percentual de sólidos secos 

presente neste licor, e a pressão no balão de vapor. Fez-se também a validação de tais 

modelos, ao se analisar os resíduos (Almeida et al., 2004b; Almeida et al., 2004c). 

Utilizou-se estes modelos, na próxima etapa, para se monitorar a geração de vapor. 

 

Parte II - Monitoramento de Processos Químicos 
 

A métrica para o monitoramento de processos é o resíduo, igual à diferença entre o 

valor real de processo e aquele segundo o modelo. A descrição a seguir é apenas para 

o modelo neural, uma vez que o resultado ao se empregar o modelo PLS é o mesmo. 

 

A Figura A.1 é o resultado ao se aplicar o modelo neural sobre o conjunto de dados 

de teste (o quarto mês do banco de dados). Utilizou-se dois níveis de alarmes, ±2 e 

±3 desvios-padrão (s), iguais à ±16,4 e ±24,6, baseado no conjunto de dados de 

treinamento, respectivamente. Pode-se observar a detecção de alguma anormalidade 

(registro 2204 (□)), pelo modelo neural, às 10h do dia 03 de setembro. Analisou-se, 

na etapa seguinte, o histórico operacional do equipamento, com o objetivo de se 

identificar a causa do evento em 2204. 
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Figura A.1: Monitoramento de processos da vazão de vapor via redes neurais. 

 

A Figura A.2 é o histórico de operação desta caldeira até o registro 2204. A técnica 

de visualização de dados em uso é a de coordenadas paralelas (Inselberg, 1985). 

Utilizou-se o “software” VisuLab para se construir os gráficos (VisuLab 4.0, 2005). 

Tem-se, ao final, uma descrição sucinta sobre esta técnica e sua associação com 

coordenadas cartesianas (Parte III - Coordenadas Paralelas). Este gráfico é o 

histórico operacional das últimas 13 horas, até a detecção do evento anormal, desde o 

registro 2192 até o registro 2204. Pode-se observar que a operação é estável para as 

primeiras 10 horas (registros 2192 a 2201, em preto). Tem-se, a partir desde instante, 

tanto o crescimento da vazão de licor (V LP) como o decréscimo do percentual de 

sólidos secos (P SS), ambos de maneira gradual (registros 2202, em verde; 2203, em 

azul; e 2204, em vermelho, respectivamente). Esta nova condição operacional (maior 

vazão de licor e menor percentual de sólidos) é responsável por influenciar a pressão 

no balão de vapor (P BL), ainda alta no registro 2202 (em verde), porém, baixa em 

2203 (em azul), e intermediária em 2204 (em vermelho). 

 

 
Figura A.2: Histórico operacional de 13 horas da caldeira de recuperação química, 

até a detecção de um possível evento anormal (registro 2204, em vermelho). 
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Uma possível explicação para as oscilações da pressão no balão de vapor é conforme 

a descrição a seguir. A consequência de se ter maior vazão de licor e menor 

percentual de sólidos é um valor maior para a razão entre as massas de água e de 

sólidos no licor. Veja a Figura A.3(a). Esta condição operacional é responsável por 

diminuir a temperatura dos gases oriundos da combustão do licor. Veja a Figura 

A.3(b). A consequência de se ter uma menor temperatura para os gases de combustão 

é o decréscimo da taxa de evaporação da água do balão de vapor. A consequência 

final é a menor pressão no balão de vapor. Veja a Figura A.3(c). Este momento 

operacional da caldeira é o registro 2203. A malha de controle responsável por 

manter o nível do balão em aproximadamente 50% (que é o valor operacional usual 

de set up), ao perceber este abaixamento, reduz a vazão da água de alimentação, a 

fim de diminuir o nível de água no balão, e reestabelecer a pressão operacional usual. 

O resultado desta ação é o aumento de seu valor (registro 2204). Em outras palavras, 

tem-se como conclusão inicial, que a condição operacional em 2204 é normal. 

 

110 112 114 116 118 120 122
68,5

69,0

69,5

70,0

70.5

71,0

71,5

Vazão de licor (t/h)

C
ar

ga
 d

e 
só

lid
os

 (%
)

Razão água/sólidos (t/t)

0,41

0,45

 
(a) 

0,3 0 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
460

515

570

625

680

Razão água/sólidos (t/t)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
os

 g
as

es
 d

e 
co

m
bu

st
ão

 (C
)

 
(b) 

460 515 570 625 680
68,0

69,5

71,0

72,5

74,0

75,5

77,0

78,5

Temperatura dos gases de combustão (oC)

P
re

ss
ão

 n
o 

ba
lã

o 
de

 v
ap

or
 (k

gf
/c

m
2)

 
(c)  

Figura A.3: Influência de variáveis operacionais sobre a pressão no balão de vapor. 
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A justificativa plausível para o valor de resíduo consideravelmente diferente de zero 

em 2204, caso a explanação do parágrafo anterior for verdadeira, é conforme a 

descrição a seguir. O modelo não seria robusto o suficiente para absorver a mudança 

na estrutura relacional entre as variáveis, a partir do registro 2202, momento 

operacional em que se tem, pertubações nas cargas de licor e de sólidos, e a 

subsequente ação de controle para se ajustar a pressão no balão de vapor. A 

consequência deste fato é a incapacidade do modelo de predizer a vazão de vapor, e 

o resultado é a geração de um alarme falso. 

 

Com o objetivo de fortalecer a conclusão anterior, de que a condição operacional é 

normal, tem-se a seguir uma análise sobre o comportamento do equipamento, após o 

registro 2204. Pode-se observar pela Figura A.4, que o período de oscilações, com 

início no registro 2202, é até o registro 2215 (em verde-água), instante em que se tem 

o estabelecimento de outro período operacional estável (registros 2116 a 2224, em 

alaranjado), mas diferente daquele inicial (registros 2192 a 2201, em preto), em que a 

vazão de licor é menor. Pode-se também observar que a faixa de valores para a 

geração de vapor, em todo o período de 33 horas (do registro 2192 até o registro 

2224), é aceitável; o que também é verdadeiro para as cargas de licor e de sólidos. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura A.4: Períodos (a) de oscilações (registros 2202 a 2215, em verde-água) e (b) 

de operação normal (registros 2192 a 2201, em preto, e registros 2116 a 2224, em 

alaranjado). 

Operação 
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A Figura A.5 é um “zoom” sobre a carta de controle da Figura A.1, até o registro 

2224. Pode-se observar para a métrica de resíduos, um aumento a partir do registro 

2202; um decaimento entre os registros 2204 e 2215, e uma estabilização a partir do 

registro 2216. A conclusão a partir deste gráfico de carta de controle é igual àquela a 

partir da Figura A.4, ou seja, de que o registro 2204 não é oriundo de qualquer 

situação anormal, e sim de um período de oscilações, normal do ponto de vista 

operacional, devido à pertubações nas cargas de licor e sólidos. A alteração da carga 

de licor, durante a operação de caldeiras de recuperação química, é uma ação usual. 

A razão destas alterações são restrições de natureza operacional, tais como, menor 

geração de licor-combustível, por causa de problemas com a etapa de cozimento dos 

cavacos de madeira; redução proposital da carga de sólidos a se queimar na caldeira; 

e incapacidade momentânea do processo de caustificação (etapa subsequente à etapa 

de combustão do licor) em tratar o licor verde oriundo da caldeira. 
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Figura A.5: Carta de controle para a métrica de resíduos, até o registro 2224. 

 

O objetivo da Figura A.6 é fazer um paralelo entre gráficos de coordenadas, 

cartesianas e paralelas. O banco de dados é aquele anterior, de 33 horas (registros 

1992 a 2224). Pode-se observar o potencial do método de coordenadas paralelas para 

se manusear e analisar dados, mesmo ao se ter apenas quatro variáveis (as três de 

entrada para o modelo, mais a vazão de vapor). 
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Figura A.6: Paralelo entre gráficos de (a) dispersão e (b) coordenadas paralelas, para 

o período operacional de 33 horas (registros 1992 a 2224). 

 

Parte III - Coordenadas Paralelas 
 

A dimensão dos bancos de dados atualmente disponíveis em fábricas é considerável, 

e o desafio atual é justamente transformar estas massas de dados em informações. A 

denominação para esta atividade é de mineração de dados (“data mining”), na qual 

uma das primeiras tarefas é a de exploração de dados. E a utilização de ferramentas 

de apoio nesta etapa é importante, uma vez que o manuseio e a interpretação de 

grandes volumes de dados não é algo natural para o ser humano (Marakas, 2003). As 
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técnicas de visualização de dados são as que têm o maior potencial para desempenhar 

tal papel, segundo o mesmo autor. A razão é porque o ser humano é capaz de 

processar informações visuais e, então, identificar, a partir de gráficos, padrões, 

tendências, agrupamentos, dados anômalos etc. 

 

Uma técnica de visualização de dados é a de coordenadas paralelas (Inselberg, 1985). 

A sua vantagem, em comparação ao gráfico de dispersão, é a capacidade de se 

visualizar espaços multidimensionais em um plano. A representação em coordenadas 

paralelas, de um ponto qualquer do espaço Euclidiano, é através de uma linha 

poligonal ao longo de eixos (coordenadas) verticais, paralelos e equidistantes (no 

plano cartesiano (R2), há a restrição de ortogonalidade para os eixos). Cada eixo é 

responsável por representar uma variável (dimensão), e a sua escala é o próprio 

intervalo para a variável. A Figura A.7 é a projeção para o par ordenado, 

U = (113,10; 75,50), em ambos os sistemas de coordenadas. 
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Figura A.7: Paralelo entre coordenadas (a) cartesianas e (b) paralelas, para o par 

ordenado U = (113,10; 75,50). 
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APÊNDICE E 
 

 Arquivos (total de dois), em MatLab (extensão .m), para se executar, a Etapa de 

Preparação de Bancos de Dados. 

 

Identificação Arquivo (extensão .m) Etapa Correspondente 

1. Training/Validation Data 
Preprocessing Step Identificação de Modelos 

2. Testing Data 
Preprocessing Step Teste 

 

 



 
i 

 

1. TRAINING/VALIDATION DATA PREPROCESSING Step 

 
% Gustavo Matheus de Almeida. 
% Prof. Song Won Park. 
% Laboratório de Simulação e Controle de Processos (LSCP). 
% Escola Politécnica . Universidade de São Paulo (EPUSP). 
% Outubro, 2005. 
 
% TRAINING/VALIDATION DATA PREPROCESSING Step. 
% For continuous HMMs with any number of variables (features). 
% 02 (two) or more class are nedeed. 
 
%--------------------------------------------- 
% Inputs. 
 
% Questions. 
fprintf('>>> INPUT Step. \n') 
fprintf('\n') 
estimation_randperm = input('-> Is it to perform random permutation\n in the 
estimation data set before spliting it into\n training and validation data sets? 
[1.yes 2.no] '); 
fprintf('\n') 
fprintf(' Running ... \n') 
fprintf('\n') 
 
% Parameters. 
size_vector_obs = 1; % size of the vector of observations (ot) (it should not take 
into account the black liquor flow rate variable.) [ number of variables vs 1]. 
size_seq_obs = 5; % number of frames (observation vectors) of the sequence of 
observation vectors (frames) (O), where O={o1, o2, ..., ot, ..., oT} [ 1 vs number of 
vectors of obs. ]. 
size_estimation = 1; %0.9 % size of the estimation (training + validation) data set 
[0 1]. 
size_training = 2/3; % size of the training (estimation - validation) data set [0 1]. 
 
size_pattern = size_seq_obs; 
 
% Files. 
load x.txt; % <from the chemical process | variables>. 
load index.txt; % <from the chemical process | index variable> 
load class.txt; % <from the handworking in order to identify the classes | classes of 
the index variable>. 
 
%--------------------------------------------- 
% Organize the raw data matrix into sequences of observations (O). 
 
for i = 1:size(index,1) 
    aux1(:, :, i) = [ ones(1, size_seq_obs) * index(i, 1); reshape(x(i, :), 
size_vector_obs, size_seq_obs) ]; 
end 
aux1; 
dtr1_{1, 1} = aux1; 
clear aux1 i 
 
%--------------------------------------------- 
% Number of variables and Number of examples. 
 
o = size(dtr1_{1, 1}, 1); % [ size_vector_obs+1 ], where 1 refers the value of the 
class. 
number_examples = size(index, 1); 
o; 
number_examples; 
 
%--------------------------------------------- 
% Size of both estimation (training + validation) and testing data sets. 
 
number_examples_estimation = round(size_estimation * number_examples); 
number_examples_testing = number_examples - number_examples_estimation; 
number_examples_estimation; 
number_examples_testing; 
 
%--------------------------------------------- 
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% Split the data into estimation and testing data sets. 
 
dtr1_estimation{1, 1} = dtr1_{1, 1}(:, :, 1:number_examples_estimation); 
dtr1_testing{1, 1} = dtr1_{1, 1}(:, :, number_examples_estimation + 1:end); 
class_estimation = class(1:number_examples_estimation, 1); 
class_testing = class(number_examples_estimation + 1:end, 1); 
 
clear dtr1_ class 
 
%--------------------------------------------- 
% Sequences of observations of each class in both training and validation data sets. 
 
% Sort the training class matrix. 
[ class_estimation class_estimation_I ] = sort(class_estimation); 
 
% Perform counting for each estimation (training + validation) class. 
counter_class = 0; 
j = 1; 
for i = 2:number_examples_estimation 
    if class_estimation(i-1, 1) == class_estimation(i, 1) 
        counter_class = counter_class + 1; 
    else 
        class_counting_estimation(j, 1) = class_estimation(i-1, 1); 
        class_counting_estimation(j, 2) = counter_class + 1; 
        j = j + 1; 
        counter_class = 0; 
    end 
end 
if class_estimation(number_examples_estimation, 1) == 
class_estimation(number_examples_estimation-1, 1) 
    class_counting_estimation(j, 1) = class_estimation(number_examples_estimation, 
1); 
    class_counting_estimation(j, 2) = number_examples_estimation - 
sum(class_counting_estimation(:, 2)); 
else 
    class_counting_estimation(j, 1) = class_estimation(number_examples_estimation, 
1); 
    class_counting_estimation(j, 2) = 1; 
end 
class_counting_estimation; % [ classes 'absolut counting' ] 
 
% Percentual of each class in the training class matrix. 
for i = 1:length(class_counting_estimation) 
    class_counting_estimation(i, 3) = class_counting_estimation(i, 
2)/sum(class_counting_estimation(:, 2)) * 100; 
end 
class_counting_estimation; % [ class 'absolut counting' 'relative counting' ] 
 
clear counter_class i j 
 
%--------------------------------------------- 
% Sequences of observations of each class in the testing data set. 
 
if size_estimation < 1 % <begin . if size_estimation < 1> 
 
% Sort the testing class matrix. 
class_testing = sort(class_testing); 
 
% Perform counting for each testing class. 
 
if size(class_testing, 1) == 1 
    class_counting_testing(1, 1) = class_testing(number_examples_testing, 1); 
    class_counting_testing(1, 2) = number_examples_testing; 
else 
    counter_class = 0; 
    j = 1; 
    for i = 2:number_examples_testing 
        if class_testing(i-1, 1) == class_testing(i, 1) 
            counter_class = counter_class + 1; 
        else         
            class_counting_testing(j, 1) = class_testing(i-1, 1); 
            class_counting_testing(j, 2) = counter_class + 1; 
            j = j + 1; 
            counter_class = 0; 
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        end 
    end 
    if class_testing(number_examples_testing, 1) == 
class_testing(number_examples_testing-1, 1) 
        class_counting_testing(j, 1) = class_testing(number_examples_testing, 1); 
        class_counting_testing(j, 2) = number_examples_testing - 
sum(class_counting_testing(:, 2)); 
    else 
        class_counting_testing(j, 1) = class_testing(number_examples_testing, 1); 
        class_counting_testing(j, 2) = 1; 
    end 
end 
class_counting_testing; % [ classes 'absolut counting' ] 
 
% Percentual of each class in the testing class matrix. 
for i = 1:size(class_counting_testing, 1) 
    class_counting_testing(i, 3) = class_counting_testing(i, 
2)/sum(class_counting_testing(:, 2)) * 100; 
end 
class_counting_testing; % [ class 'absolut counting' 'relative counting' ] 
 
clear counter_class i j 
 
else 
    class_counting_testing = zeros(size(class_counting_estimation,1),3); 
end % <ending . if size_estimation < 1> 
 
%--------------------------------------------- 
% Put together the absolute and relative number of sequences of observations in both 
estimation (training + validation) and testing data sets. 
 
class_all = [ class_counting_estimation(:, 1); class_counting_testing(:, 1) ]; 
class_all = unique(class_all); 
[ rows_all cols_all ] = size(class_all); 
[ rows_estimation cols_estimation ] = size(class_counting_estimation); 
[ rows_testing cols_testing ] = size(class_counting_testing); 
for i = 1:rows_all 
    for j = 1:rows_estimation 
        if class_counting_estimation(j, 1) == class_all(i, 1) 
            class_all(i, 2:3) = class_counting_estimation(j, 2:3); 
        end 
    end 
    for j = 1:rows_testing 
        if class_counting_testing(j, 1) == class_all(i, 1) 
            class_all(i, 4:5) = class_counting_testing(j, 2:3); 
        end 
    end 
end 
class_all = [ class_all; 0 sum(class_all(:, 2:end)) ]; 
class_all; 
 
clear rows_all cols_all rows_estimation cols_estimation rows_testing cols_testing i j 
 
%--------------------------------------------- 
% Sort the estimation data set. 
 
dtr1_estimation_sort = dtr1_estimation{1, 1}(:, :, [ class_estimation_I ]); 
dtr1_estimation_sort; 
 
clear dtr1_estimation 
 
%--------------------------------------------- 
% Assign a matrix to each class for the estimation (training + validation) data set. 
 
[ rows_class_counting cols_class_counting ] = size(class_counting_estimation); 
for i = 1:rows_class_counting 
    aux1 = class_counting_estimation(i, 2); 
    dtr1_estimation_class{i, 1} = class_counting_estimation(i, 1); 
    dtr1_estimation_class{i, 2} = dtr1_estimation_sort(:, :, 1:aux1); 
    dtr1_estimation_sort = dtr1_estimation_sort(:, :, aux1+1:end); 
    clear aux1 
end 
dtr1_estimation_class; % [ class | training data set | validation data set ] 
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clear cols_class_counting dtr1_estimation_sort i 
 
%--------------------------------------------- 
% Split the estimation data set into both training and validation data sets. 
 
for i = 1:rows_class_counting 
    aux1 = round(class_counting_estimation(i, 2) * size_training); 
    aux2 = class_counting_estimation(i, 2); 
     
    % Begining (if estimation_randperm == 1). 
    if estimation_randperm == 1 
        aux3 = randperm(class_counting_estimation(i, 2)); 
        aux4 = dtr1_estimation_class{i, 2}(:, :, aux3); 
    else 
        aux4 = dtr1_estimation_class{i, 2}(:, :, :); 
    end 
    % Ending (if estimation_randperm == 1). 
     
    dtr1_estimation_sets{i, 1} = class_counting_estimation(i, 1); 
    dtr1_estimation_sets{i, 2} = aux4(:, :, 1:aux1); 
    dtr1_estimation_sets{i, 3} = aux4(:, :, aux1+1:aux2); 
    clear aux1 aux2 aux3 aux4 
end 
 
clear i 
 
%--------------------------------------------- 
% Output for the training, the validation and the testing data sets. 
 
train{1, 1} = reshape(dtr1_estimation_sets{1, 2}, o, []); 
for i = 2:rows_class_counting 
    if isempty(dtr1_estimation_sets{i, 2}) 
    else 
        train{1, 1} = [ train{1, 1} reshape(dtr1_estimation_sets{i, 2}, o, []) ]; 
    end 
end 
train{1, 1}; 
number_examples_train = size(train{1, 1}, 2)/size_seq_obs; 
number_examples_train; 
 
val{1, 1} = reshape(dtr1_estimation_sets{1, 3}, o, []); 
for i = 2:rows_class_counting 
    if isempty(dtr1_estimation_sets{i, 3}) 
    else 
        val{1, 1} = [ val{1, 1} reshape(dtr1_estimation_sets{i, 3}, o, []) ]; 
    end 
end 
val{1, 1}; 
number_examples_val = size(val{1, 1}, 2)/size_seq_obs; 
number_examples_val; 
 
if size_estimation < 1 % <begin . if size_estimation ~= 1> 
    test{1, 1} = dtr1_testing{1, 1}(:, :, 1); 
    for i = 2:number_examples_testing 
        test{1, 1} = [ test{1, 1} dtr1_testing{1, 1}(:, :, i) ]; 
    end 
    test{1, 1}; 
else 
    test{1, 1} = {[]}; 
    fprintf('!!!There is no Test Data Set.!!! \n') 
end % <ending . if size_estimation ~= 1> 
 
clear i 
 
%--------------------------------------------- 
% Assigning. 
 
dtr1_ = train; 
dtr2_ = val; 
dtr1dtr2_{1, 1} = ([ dtr1_{1, 1} dtr2_{1, 1} ]); 
dte1_ = test; 
 
%--------------------------------------------- 
% Variance of each data set (training, validation, retraining and testing). 
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var_train = var(dtr1_{1, 1}'); 
var_val = var(dtr2_{1, 1}'); 
var_retrain = var(dtr1dtr2_{1, 1}'); 
if size_estimation < 1 % <begin . if size_estimation ~= 1> 
    var_test = var(dte1_{1, 1}'); 
else 
    var_test = []; 
end 
var_train; 
var_val; 
var_retrain; 
var_test; 
 
%--------------------------------------------- 
% Save the data sets (training, validation and testing). 
 
% aux1 = dtr1_{1, 1}'; aux2 = dtr2_{1, 1}'; aux3 = dtr1dtr2_{1, 1}'; aux4 = dte1_{1, 
1}'; 
save train.mat dtr1_ 
save valdb.mat dtr2_ 
save retraindb.mat dtr1dtr2_ 
save testdb.mat dte1_ 
 
clear train val test rows_class_counting dtr1_testing aux1 aux2 aux3 aux4 counter ... 
    class_estimation class_testing class_counting_estimation class_counting_testing % 
dtr1_estimation_sets  
 
%--------------------------------------------- 
% Print the output. 
 
dtr1_{1, 1}; % training data set. 
dtr2_{1, 1}; % validation data set. 
dtr1dtr2_{1, 1}; % retraining (training + validation) data set. 
dte1_{1, 1}; % testing data set. 
var_train; var_val; var_retrain; var_test; % variances. 
 
fprintf('\n') 
fprintf('>>> DATA PREPROCESSING Step. \n') 
fprintf('\n') 
fprintf('number of variables (including the value of the class). %3.0f \n', o) 
fprintf('\n') 
fprintf('number of seq. of obs. in the working data set. %3.0f \n', number_examples) 
fprintf('number of the observation sequence (or number of obs. vectors). %3.0f \n', 
size_seq_obs) 
fprintf('size of each observation vector. %3.0f \n', size_vector_obs) 
fprintf('\n') 
fprintf('size of the estimation (training + validation) data set (pp). %3.1f \n', 
size_estimation * 100) 
fprintf('size of the training data set relating to the validation data set (pp). 
%3.1f \n', size_training * 100) 
fprintf('number of seq. of obs. of the estimation (training + validation) data set. 
%3.0f (%3.0f + %3.0f) \n', ... 
    number_examples_estimation, number_examples_train, number_examples_val) 
fprintf('number of seq. of obs. of the retraining (training + validation) data set. 
%3.0f \n', number_examples_train + number_examples_val) 
fprintf('number of seq. of obs. of the testing data set. %3.0f \n', 
number_examples_testing) 
fprintf('\n') 
fprintf('variance. \n'); 
fprintf('training data set. '); fprintf('%5.1f ', var_train); fprintf('\n') 
fprintf('validation data set. '); fprintf('%5.1f ', var_val); fprintf('\n') 
fprintf('retraining data set. '); fprintf('%5.1f ', var_retrain); fprintf('\n') 
fprintf('testing data set. '); fprintf('%5.1f ', var_test); fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('number of seq. of obs. in both estimation and testing data sets \n [ class 
estimation,N estimation,pp testing,N testing,pp ]. \n'); disp(class_all) 
fprintf('one array to each class for the estimation (training + validation) data set. 
\n'); disp(dtr1_estimation_class) 
fprintf('number of seq. of obs. in both estimation and validation data sets. \n'); 
disp(dtr1_estimation_sets) 
 



 
vi 

 

clear x index size_estimation number_examples number_examples_estimation 
number_examples_train number_examples_val number_examples_testing estimation_randperm 
size_training size_seq_obs 
 

2. TESTING DATA PREPROCESSING Step 

 
% Gustavo Matheus de Almeida. 
% Prof. Song Won Park. 
% Laboratório de Simulação e Controle de Processos (LSCP). 
% Escola Politécnica . Universidade de São Paulo (EPUSP). 
% Outubro, 2005. 
 
% TESTING DATA PREPROCESSING Step. 
% For continuous HMMs with any number of variables (features). 
% 02 (two) or more class are nedeed. 
 
%--------------------------------------------- 
% Inputs. 
 
% Parameters. 
size_vector_obs = 1; % size of the vector of observations (ot) (it should not take 
into account the black liquor flow rate variable.) [ number of variables vs 1]. 
size_seq_obs = 5; % number of frames (observations vectors) of the sequence of 
observations vectors (frames) (O), where O={o1, o2, ..., ot, ..., oT} [ 1 vs number 
of vectors of obs. ]. 
size_pattern = size_seq_obs; 
 
% Load files. 
if aux_discriminative ~= 1  
    load x_tds.txt; % <from the chemical process | variables>. 
    load index_tds.txt; % <from the chemical process | index variable> 
    load class_tds.txt; % <from the handworking in order to identify the classes | 
classes of the index variable>. 
end 
% x_tds = x_tds(1:25,:); 
% index_tds = index_tds(1:25,:); 
% class_tds = class_tds(1:25,:); 
 
%--------------------------------------------- 
 
if aux_discriminative ~= 1 
    fprintf('\n') 
    fprintf('>>> TEST DATA PREPROCESSING Step. \n') 
    fprintf('\n') 
 
    fprintf('Running ... \n') 
    fprintf('\n') 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% Organize the raw data matrix into sequences of observations (O). 
 
for i = 1:size(index_tds,1) 
    aux1(:, :, i) = [ ones(1, size_seq_obs) * index_tds(i, 1); reshape(x_tds(i, :), 
size_vector_obs, size_seq_obs) ]; 
end 
aux1; 
dte1_{1, 1} = aux1; 
clear aux1 i 
 
%--------------------------------------------- 
% Number of variables and number of examples (size of the testing data set). 
 
o = size(dte1_{1, 1}, 1); % [ size_vector_obs+1 ], where 1 refers the value of the 
class. 
number_examples_testing = size(index_tds, 1); 
o; 
number_examples_testing; 
 
%--------------------------------------------- 
% Split the data into estimation and testing data sets. 
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dte1_testing{1, 1} = dte1_{1, 1}(:, :, 1:number_examples_testing); 
class_testing = class_tds(1:number_examples_testing, 1); 
 
clear class_tds 
%--------------------------------------------- 
% Sequences of observations of each class in the testing data set. 
 
% Sort the testing class matrix. 
class_testing = sort(class_testing); 
 
% Perform counting for each testing class. 
 
if size(class_testing, 1) == 1 
    class_counting_testing(1, 1) = class_testing(number_examples_testing, 1); 
    class_counting_testing(1, 2) = number_examples_testing; 
else 
    counter_class = 0; 
    j = 1; 
    for i = 2:number_examples_testing 
        if class_testing(i-1, 1) == class_testing(i, 1) 
            counter_class = counter_class + 1; 
        else         
            class_counting_testing(j, 1) = class_testing(i-1, 1); 
            class_counting_testing(j, 2) = counter_class + 1; 
            j = j + 1; 
            counter_class = 0; 
        end 
    end 
    if class_testing(number_examples_testing, 1) == 
class_testing(number_examples_testing-1, 1) 
        class_counting_testing(j, 1) = class_testing(number_examples_testing, 1); 
        class_counting_testing(j, 2) = number_examples_testing - 
sum(class_counting_testing(:, 2)); 
    else 
        class_counting_testing(j, 1) = class_testing(number_examples_testing, 1); 
        class_counting_testing(j, 2) = 1; 
    end 
end 
class_counting_testing; % [ classes 'absolut counting' ] 
 
% Percentual of each class in the testing class matrix. 
for i = 1:size(class_counting_testing, 1) 
    class_counting_testing(i, 3) = class_counting_testing(i, 
2)/sum(class_counting_testing(:, 2)) * 100; 
end 
class_counting_testing; % [ class 'absolut counting' 'relative counting' ] 
 
clear counter_class i j 
 
%--------------------------------------------- 
% Output for the the training, the validation and the testing data sets. 
 
test{1, 1} = dte1_testing{1, 1}(:, :, 1); 
for i = 2:number_examples_testing 
    test{1, 1} = [ test{1, 1} dte1_testing{1, 1}(:, :, i) ]; 
end 
test{1, 1}; 
 
clear i 
 
%--------------------------------------------- 
% Assigning. 
 
dte1_ = test; 
 
%--------------------------------------------- 
% Variance of the testing data set. 
 
var_test = var(dte1_{1, 1}'); 
var_test; 
 
%--------------------------------------------- 
% Save the data sets (training, validation and testing). 
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save testdb.mat dte1_ 
 
clear test rows_class_counting dte1_testing aux1 aux2 aux3 aux4 counter ... 
    class_testing class_counting_testing  
 
%--------------------------------------------- 
% Print the output. 
 
dte1_{1, 1}; % testing data set. 
var_test; % testing data set variance. 
 
if aux_discriminative ~= 1  
    fprintf('number of variables (including the Index Variable). %3.0f \n', o) 
    fprintf('\n') 
    fprintf('size of the observation sequence (or number of obs. vectors or frames). 
%3.0f \n', size_seq_obs) 
    fprintf('size of each observation vector. %3.0f \n', size_vector_obs) 
    fprintf('\n') 
    fprintf('number of seq. of obs. of the testing data set. %3.0f \n', 
number_examples_testing) 
    fprintf('\n') 
    fprintf('variance. \n'); 
    fprintf('testing data set. '); fprintf('%5.1f ', var_test); fprintf('\n') 
    fprintf('\n') 
end 
 
clear x index_tds o number_examples number_examples_testing size_seq_obs var_test 
size_vector_obs x_tds 

 



 

APÊNDICE F 
 

 Arquivos principais (total de seis), em MatLab (extensão .m), para se executar, a 

Etapa de Identificação de Modelos (estimação de parâmetros) e a Etapa de Teste. 

Não estão inclusos as subrotinas, que são de terceiros (Murphy, 1998). 

 

Identificação Arquivo (extensão .m) Etapa Correspondente 

1. 
 

2. 

Training Step 
e 

Data Preprocessing 
Identificação de Modelos 

3. 
 

4. 

(Re)Training Step 
e 

Data Preprocessing 

(Re)Identificação de 
Modelos 

5. 
 

6. 

Testing Step 
e 

Data Preprocessing 
Teste 
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1. TRAINING Step 

 
% Gustavo Matheus de Almeida. 
% Prof. Song Won Park. 
% Laboratório de Simulação e Controle de Processos (LSCP). 
% Escola Politécnica . Universidade de São Paulo (EPUSP). 
% Junho, 2004. 
 
% TRAINING Step. 
% For continuous HMMs with any number of variables (features). 
 
%--------------------------------------------- 
% To remember. 
 
% To put the value of the product, top * q, in line 334. 
% The size of the patterns should be the same. 
% The parameter w (number of the current hmm in trainning) should start from number 
01 (one). 
 
%--------------------------------------------- 
% Inputs. 
aux_discriminative = 1; % [ 1 = Discriminative training. | ~=1. Generative training. 
] 
% dtr1; Training data set. [ DP(EcoII) >= 1000.0Pa. ] 
% dtr2; Validation data set. [ DP(EcoII) >= 1000.0Pa. ] 
 
% Testing data set. 
load c1.txt % DP(EcoII) = 600.0+-0.5Pa. 
load c2.txt % DP(EcoII) = 700.0+-0.5Pa. 
load c3.txt % DP(EcoII) = 800.0+-0.5Pa. 
load c4.txt % DP(EcoII) = 850.0+-0.5Pa. 
load c5.txt % DP(EcoII) = 900.0+-0.5Pa. 
load c6.txt % DP(EcoII) = 950.0+-0.5Pa. 
Y = { [c1] [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] }; 
 
% Questions. 
% . 
 
% Parameters. 
size_pattern = 5; % number of frames (observations vectors) of the sequence of 
observations vectors (frames) (O), where O={o1, o2, ..., ot, ..., oT} [ 1 vs number 
of vectors of obs. ]. 
maxiter = 50; % number of iterations for the Baum-Welch algorithm [20]. 
kweights = 0; % minimum size to a cluster from the kmeans initialization [0 1]. 
kvarx = 0.1; % it is the constant that multiply the covariance matrix in order to put 
a restriction in it (varx), ... 
% ..., i.e., var = kvarx * varx_ [ 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.10, 
0.20 ]. 
 
%--------------------------------------------- 
% Print. 
 
fprintf('\n'); 
fprintf('>>> TRAINING Step. \n'); 
fprintf('\n'); 
fprintf(' gaussians hmm        topology states       log[P(O|L)]V.  BWIterations        
log[P(O|L)]T. \n') 
fprintf('\n'); 
 
%--------------------------------------------- 
% Assign the matrix to be preprocessed to the matrix called data. 
 
data1 = dtr1_; 
data2 = dtr2_; 
 
%--------------------------------------------- 
% Preprocess the data. 
 
preprocess_data1; % In 'Step1 data dtr1 dtr2 dte1\CR\3'. 
 
%--------------------------------------------- 
% Number of examples. 
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[rows_dtr1 cols_dtr1 ex_dtr1 ] = size(dtr1_{1, 1}); 
[rows_dtr2 cols_dtr2 ex_dtr2 ] = size(dtr2_{1, 1}); 
number_examples_train = ex_dtr1; % 30 ; % number of examples per pattern for the 
training data set. 
number_examples_val = ex_dtr2; % 30 ; % number of examples per pattern for the 
validation data set. 
number_examples_train; 
number_examples_val; 
 
%--------------------------------------------- 
% Counter initialization. 
 
w_old = 1; counter1 = 1; counter2 = 0; counter3 = 1; counter_q = 0; 
counter_m = 0; counter_w = 0; counter_top = 0; aux_kmeans = []; 
 
%--------------------------------------------- 
% Loop initialization. 
 
mm_step = 1; 
q_step = 1; 
for mm = 1:mm_step:3 % number of gaussians per state [1 to 5]. 
 
        for w = 1:1 % it should start from number 01 (one) [1 to 6]. 
 
            data1 = dtr1_{w, 1}; % dtr1_{number of the pattern, data1}. 
            data2 = dtr2_{w, 1}; % dtr2_{number of the pattern, data2}. 
 
            for top = 1:2 % type of topology [1.left-to-right or 2.ergodic]. 
 
                for q = 2:q_step:3 % number of states [1 to 8]. 
 
%--------------------------------------------- 
% It is the restriction to the size of the covar matrix. 
 
varx_ = var_train; 
varx = kvarx * varx_(w, 1:o); % It is the minimum value for the variance-covariance 
matrix (Sigma). 
 
%--------------------------------------------- 
% Training step (begining). 
 
p = 1/q; 
if top == 1 % Left-to-right topology. 
 
    % parameters initialization (pi, A, B > prior2, transmat2, obsmat2). 
    prior1 = [ 1 zeros(1, q-1) ]'; 
    transmat1 = mk_leftright_transmat(q, p); 
    % [ mu1, Sigma1 ] = mixgauss_init(q * mm, data1, 'diag', 'kmeans'); 
    % [ mu1, Sigma1, weights, cluster_sizes ] = mixgauss_init(q * mm, data1, 'diag', 
'kmeans'); % GMdA. 
    % mu1; 
    % Sigma1; 
 
%--------------------------------------------- 
% To initialize the mean using kmeans. GMdA. 
 
aux1_floor = floor(size_pattern/q); 
aux2_step = [ 0:aux1_floor:size_pattern ]; 
if aux2_step(1,end) ~= size_pattern 
    aux2_step(1,end) = size_pattern; 
end 
aux2_step; 
[ rows_aux2_step cols_aux2_step ] = size(aux2_step); 
for i=1:q 
    i; 
    [mu1(:, i, 1:mm), aux0, aux_weights, cluster_sizes] = ... 
        mixgauss_init(mm, data1(:, aux2_step(i)+1:aux2_step(i+1), :), 'diag', 
'kmeans'); 
    mu1(:, i, 1:mm);     
    aux2_step(i)+1; 
    aux2_step(i+1); 
    size(data1(:, aux2_step(i)+1:aux2_step(i+1), :)); 
    data1(:, aux2_step(i)+1); 
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    data1(:, aux2_step(i+1)); 
    mu1; 
    mm; 
    weights(i, 1:mm) = aux_weights'; 
    % aux_kmeans = [ aux_kmeans; w top i mm cluster_sizes weights' ] 
    % [ w top i mm cluster_sizes weights' ] 
end 
mu1; 
mu1 = reshape(mu1, [ o q * mm 1 ]); 
mu1; 
 
%--------------------------------------------- 
% To check if there is an empty cluster among all the clusters. 
% in this case, the program stops to run with the current number of states (q) 
% and begins to run the next case, i.e., the one with q + 1 states. 
 
cluster_sizes; 
weights; 
auxweights = find(weights <= kweights); 
size(auxweights); 
% aux_weights = find(cluster_sizes == 0) 
if isempty(auxweights) 
    % Go ahead to run the program. 
else 
    fprintf('!!!At least one cluster with less than/equal to %1.2f pp. based on the 
whole data, for q = %1.0f!!! \n', kweights*100, q) 
    cluster_sizes; 
    weights; 
    clear mu1 aux0 weights auxweights cluster_sizes 
    continue 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% To initialize the covariance matrix (it is only valid for the diagonal type). 
 
for i = 1:q * mm % number_states*number_gaussians. 
    Sigma1(:, :, i) = diag(varx); 
end 
Sigma1; 
 
%--------------------------------------------- 
% To reshape the mean vector and the covariance matrix. 
 
%fprintf(' \n') 
%fprintf('output of the kmeans alg. \n') 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
mu1 = reshape(mu1, [ o q mm ]); 
Sigma1 = reshape(Sigma1, [ o o q mm ]); 
%fprintf('output of the kmeans alg. \n') 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
 
%--------------------------------------------- 
% Mixture components initialization. % GMdA. 
 
mixmat1 = weights; 
 
%--------------------------------------------- 
% Estimation of the parameters. 
 
if mm == 1 
    % mixmat1 = ones(q, 1); 
    [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 
'adj_mix', 0, 'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); GMdA. 
    % [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 'adj_mix', 0, 
'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); 
else 
    % mixmat1 = mk_stochastic(rand(q, mm)); 
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    [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 
'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); GMdA. 
    % [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 'verbose', 0); 
%, 'tresh',1e-4); 
end 
 
elseif top == 2 % The ergodic topology. 
 
    % Parameters initialization (pi, A, B = prior2, transmat2, obsmat2, 
respectively.). 
    prior1 = normalise(rand(q, 1)); 
    transmat1 = mk_stochastic(rand(q, q)); 
 
    % [ mu1, Sigma1] = mixgauss_init(q * mm, data1,'diag', 'kmeans'); 
    [ mu1, aux0, weights, cluster_sizes ] = mixgauss_init(q * mm, data1, 'diag', 
'kmeans'); % GMdA. 
 
%--------------------------------------------- 
% To check if there an empty cluster among all the clusters. 
% in this case, the program stops to run with the current number of states (q) 
% and begins to run the next case, i.e., the one with q + 1 states. 
 
cluster_sizes; 
weights; 
auxweights = find(weights <= kweights); 
size(auxweights); 
% aux_weights = find(cluster_sizes == 0) 
if isempty(auxweights) 
    % Go ahead to run the program. 
else 
    fprintf('!!!At least one cluster with less than/equal to %1.2f pp. based on the 
whole data, for q = %1.0f!!! \n', kweights*100, q) 
    cluster_sizes; 
    weights; 
    clear mu1 aux0 weights auxweights cluster_sizes 
    continue 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% To initialize the covariance matrix (it is only valid for the diagonal type). 
 
for i = 1:q * mm % number_states*number_gaussians. 
    Sigma1(:, :, i) = diag(varx); 
end 
Sigma1; 
 
%--------------------------------------------- 
% To reshape the mean vector and the covariance matrix. 
 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
Sigma1 = reshape(Sigma1, [ o o q mm ]); 
mu1 = reshape(mu1, [ o q mm ]); 
%fprintf('Output of the kmeans alg. \n') 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
 
%--------------------------------------------- 
% Mixture components initialization. % GMdA. 
 
% mixmat1 = weights; 
 
%--------------------------------------------- 
% Estimation of the parameters. 
 
    if mm == 1 
        mixmat1 = ones(q, 1); 
        [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_mix', 0, 'verbose', 
0); %, 'tresh',1e-4); GMdA. 
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        % [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'adj_mix', 0, 'verbose', 0); %, 
'tresh',1e-4); 
    else 
        mixmat1 = mk_stochastic(rand(q, mm)); 
        [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'verbose', 0); %, 
'tresh',1e-4); GMdA. 
        % [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(data1, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'verbose', 0); %, 'tresh',1e-
4); 
    end 
     
end 
%fprintf('\n') 
prior2; 
transmat2; 
mu2; 
Sigma2; 
mixmat2; 
%fprintf(' \n') 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculate the number of iterations of the BW alg. 
 
[ rows_ll cols_ll ] = size(ll); 
number_iterations = cols_ll; 
 
clear rows_ll 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculate the log[P(O|L)] for each observation sequence in data2 (validation data 
set for normal operation). 
 
[ rows_data2_o cols_data2_T data2_nex ] = size(data2); 
for i = 1:data2_nex 
    ll_data2(i,1) = mhmm_logprob(data2(:, :, i), prior2, transmat2, mu2, Sigma2, 
mixmat2); 
end 
ll_data2; 
 
mean_ll_data2 = mean(ll_data2); % calculate the mean of the likelihood function (ll) 
in data2. 
 
%--------------------------------------------- 
% For tha discriminative training. 
% Calculate the log[P(O|L)] for each observation sequence in each testing data set. 
 
for i2 = 1:size(Y,2) 
     
    x_tds = Y{1,i2}; % <from the chemical process | variables>. 
    index_tds = [ 0 ones(1,size(Y{1,i2},1)-1) ]'; % <from the chemical process | 
index variable>. 
    class_tds = index_tds; % <from the handworking in order to identify the classes | 
classes of the index variable>. 
         
    preprocessing3_tds; % In 'Step1 data dtr1 dtr2 dte1\CR\3'. 
    dte1_{1, 1} = dte1_{1, 1}(2:end, :); 
    data3 = dte1_; 
    preprocess_data3; % In 'Step5 test dte1'. 
    dte1_; 
        
    [ rows2 cols2 nex2 ] = size(dte1_{1,1}); 
    for j2 = 1:nex2 
        ll_dataY(j2,1) = mhmm_logprob(dte1_{1,1}(:,:,j2), prior2, transmat2, mu2, 
Sigma2, mixmat2); 
    end 
         
    mean_ll_dataY(1,i2) = mean(ll_dataY); 
    median_ll_dataY(1,i2) = median(ll_dataY); 
    clear x_tds index_tds class_tds data3 dte1_ rows2 cols2 nex2 ll_dataY 
     
end 
mean_ll_dataY; 
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median_ll_dataY; 
 
%--------------------------------------------- 
% Store the topology (top), the number of states (q), the number of symbols (k), ... 
% ... the mean of log[P(O|L)], of each model, for the trainig data 2 (data). 
 
xyz(counter1,:) = [ mm w top q mean_ll_data2 number_iterations ]; 
if w ~= w_old 
    fprintf('\n') 
end 
w_old = w; 
fprintf('%8.0f %6.0f %19.0f %9.0f %16.5f %20.0f %16.5f', mm, w, top, q, 
mean_ll_data2, number_iterations, ll(end:end)/size(dtr1_{1, 1}, 3)); 
disp([ median_ll_dataY ]) % Median of ... [ Normal Operation | Class1 | Class2 | ... 
] 
disp([ mean_ll_dataY ]) % Mean of ... [ Normal Operation | Class1 | Class2 | ... ] 
 
clear ll_data2 mean_ll_dataY median_ll_dataY 
 
%--------------------------------------------- 
% To select the best models for each combination of number of gaussians and type of 
pattern. 
 
aux_counter2 = 0; 
if aux_counter2 == 1 
    counter2 = counter2 + 1; 
    if counter2 == 6 % top * q 
        % print the the HMM parameters (topology (top), number of states (q), number 
of symbols (k), ... 
        % ... mean of log[P(O|L)]) for the best number_bm models. 
        [ rows_xyz cols_xyz ] = size(xyz); 
        [ Y, I ] = sort(xyz(:, cols_xyz), 1, 'descend'); 
        xyz = xyz([I], :); 
        if xyz(i, 3) == 1 
            aux1 = ['left-to-right']; 
        else  
            aux1 = ['    ergodic ']; 
        end 
        fprintf('%8.0f %6.0f %16s %8.0f %16.5f %20.0f \n', xyz(i, 1), xyz(i, 2), 
aux1, xyz(i, 4), xyz(i, 5), xyz(i, 6)) 
        best_models(counter3, :) = [ xyz(i, 1), xyz(i, 2), xyz(i, 3), xyz(i, 4), 
xyz(i, 5), xyz(i, 6) ]; % gaussians(mm)   hmm(w)   topology(top)   states(q)   
loglikelihood(mean_ll_data2) numberofiterations(numberofiterations) 
        counter3 = counter3+1; 
        clear xyz 
        counter1 = 0; 
        counter2 = 0; 
    end 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% Loop finalization. 
 
                    counter1 = counter1 + 1; 
                    clear prior1 transmat1 mu1 Sigma1 mixmat1 prior2 transmat2 mu2 
Sigma2 mixmat2 ll mean_ll aux0  aux_weights cluster_sizes weights 
                    counter_q = counter_q + 1; 
                end 
                counter_m = counter_m + 1; 
            end 
            counter_w = counter_w + 1; 
            clear data1 data2 varx 
        end 
        counter_top = counter_top + 1; 
end 
number_models = q * top * w * mm; 
 
% Training step (ending). 
 
%--------------------------------------------- 
% Save the best models. 
 
aux_counter2 = 0; 
if aux_counter2 == 1 
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    save best_models.mat best_models % <to load the .mat file > load best_models>. 
end 
save all_models.mat xyz % <to load the .mat file > load best_models>. 
[ rows_xyz cols_xyz ] = size(xyz); 
 
%--------------------------------------------- 
% Print the output. 
 
fprintf('\n') 
fprintf('>>> TRAINING Step. \n') 
fprintf('\n') 
fprintf('number of variables. %3.0f \n', o) 
fprintf('size of the sequence of observations (O). %3.0f \n', size_pattern) 
fprintf('number of hmms. %3.0f \n', w) 
fprintf('\n') 
fprintf('number of seq. of obs. for the training data set. %3.0f \n', 
number_examples_train) 
fprintf('number of seq. of obs. for the validation data set. %3.0f \n', 
number_examples_val) 
fprintf('covariance matrix. \n') 
disp(varx_) 
fprintf('factor that multiplies the covariance matrix. %3.8f \n', kvarx) 
fprintf('total number of models. %3.0f \n', number_models) 
fprintf('total number of models, in fact. %3.0f \n', rows_xyz) 
%fprintf('[ hmm top i mm cluster_sizes weights ] from the kmeans alg. \n') 
%disp(aux_kmeans) 
fprintf('\n') 
 
%--------------------------------------------- 
 
clear counter1 counter2 counter3 counter_m counter_q counter_top counter_w ... 
    aux_counter2 aux_kmeans auxweights bad_seq cols_data2_T cols_dtr1 cols_dtr2 
cols_ll cols_xyz data2_nex ex_dtr1 ex_dtr2 i mm_step q_step rows_data2_o rows_dtr1 
rows_dtr2 rows_xyz w w_old p mm mean_ll_data2 number_models number_iterations 
number_examples_val number_examples_train kvarx kweights maxiter q top xyz varx_ 
aux1_floor aux2_step cols_aux2_step rows_aux2_step 
 

2. DATA PREPROCESSING 

 
%--------------------------------------------- 
% Preprocess data1 - Begin. 
 
[ rows_data1 cols_data1 ] = size(data1); 
[ rows_data111 cols_data111 ] = size(data1{1,1}); 
for j = 1:rows_data1    
    for i = 1:cols_data111/size_pattern 
        x1{j,1}(:,:,i) = data1{j,1}(:,1:size_pattern); 
        data1{j,1} = data1{j,1}(:,[ size_pattern+1:end ]);         
    end     
end 
clear dtr1_ data1 i j rows_data1 cols_data1 cols_data111 
 
% Preprocess Data1 - Ending. 
%--------------------------------------------- 
% Preprocess Data2 - Begin. 
 
[ rows_data2 cols_data2 ] = size(data2); 
[ rows_data211 cols_data211 ] = size(data2{1,1}); 
for j = 1:rows_data2    
    for i = 1:cols_data211/size_pattern 
        x2{j,1}(:,:,i) = data2{j,1}(:,1:size_pattern); 
        data2{j,1} = data2{j,1}(:,[ size_pattern+1:end ]); 
    end     
end 
clear dtr2_ data2 i j rows_data2 cols_data2 rows_data211 cols_data211 
 
% Preprocess Data2 - Ending 
%--------------------------------------------- 
% Output. 
 
o = rows_data111; % number of variables. 
dtr1_ = x1; 
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dtr2_ = x2; 
 
clear x1 x2 rows_data111 
 

3. (RE)TRAINING Step 

 
% Gustavo Matheus de Almeida. 
% Prof. Song Won Park. 
% Laboratório de Simulação e Controle de Processos (LSCP). 
% Escola Politécnica . Universidade de São Paulo (EPUSP). 
% Junho, 2004. 
 
% (RE)TRAINING Step. 
% For continuous HMMs with any number of variables (features). 
 
%--------------------------------------------- 
 
% Legend. 
 
% q . number of states . q = {1, 2, ..., Q}. 
% o . number of outputs . ni = {1,2,...,M}. 
% prior pi . initial state distribution . [states vs 1] . pi = [ 1, 2, ..., Q ]. 
% transmat A . state transition distribution . [ states vs states ]. 
% obsmat B . observation output distribution . [states vs observations]. 
% T . number of observations in a sequence . o = {1, 2, ..., T}. 
% nex . number of sequences. 
% data . [sequences of observations vs observations of a sequence]. 
% maxiter . maximum of iterations . [1 vs 1]. 
% ll . log likelihood . [ 1 vs maxiter ]. 
 
%--------------------------------------------- 
% Inputs. 
 
size_pattern = 5; % 50;% size of the patterns. 
maxiter = 50; % number of iterations for the Baum-Welch algorithm. 
kweights = 0; % minimum size to a cluster from the kmeans initialization. 
kvarx = 0.1; % 0.000001; % it is the constant that multiply the covariance matrix in 
order to put a restriction in it (varx), ... 
% ..., i.e., var = kvarx * varx_ [ 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.10, 
0.20 ]. 
 
%--------------------------------------------- 
% Definition of the number of HMMs to train (nohmms), the number of tests % to run 
(notests) and the number of distinct symbols (o). 
 
fprintf('\n') 
fprintf('>>> RE-TRAINING Step. \n'); 
fprintf('\n') 
nohmms = input('-> number of HMMs to train: '); % 01 HMM for each distinct 
operational state. 
notests = 1; % it is fixed in 01 for the moment. 
fprintf('\n') 
 
%--------------------------------------------- 
% load the data file. 
 
% dtr1dtr2; 
 
%--------------------------------------------- 
% Assign the matrix to be preprocessed to the matrix called data. 
 
data1 = dtr1dtr2_; 
 
%--------------------------------------------- 
% Preprocess the data. 
 
preprocess_data2; 
 
%--------------------------------------------- 
% Number of examples. 
 
[rows_dtr1dtr2 cols_dtr1dtr2 ex_dtr1dtr2 ] = size(dtr1dtr2_{1, 1}); 
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number_examples_retrain = ex_dtr1dtr2; % 30 ; % number of examples per pattern for 
the retraining data set. 
number_examples_retrain; 
 
%--------------------------------------------- 
% Loop initialization. 
 
for w = 1:nohmms 
 
    fprintf('-> HMM: %1.0f\n', w); 
 
%--------------------------------------------- 
% It is the restriction to the size of the covar matrix. 
 
varx_ = var_retrain; 
varx = kvarx * varx_(w, 1:o); 
 
%--------------------------------------------- 
% Load training data set (Tr{xyz,1}) where xyz is the operational state to be trained 
for the moment. 
 
xyz = input('-> data set (1=normal, 2=fault1, 3=fault2, ...): '); 
x = dtr1dtr2_{xyz, 1}; 
 
%--------------------------------------------- 
% Definition of the number of states (q) and the number of maximum iterations for the 
baum-welch algorithm (maxiter) 
 
q = input('-> number of states (q): '); 
p = 1/q; 
 
% Number of Gaussians per state. 
mm = input('-> number of Gaussians per state (m): '); 
 
%--------------------------------------------- 
% Parameters initialization to the current HMM under training (pi, A and B > prior2, 
transmat2 and obsmat2) 
 
top = input('-> topology (1=left-to-right, 2=ergodic): '); 
fprintf('\n') 
fprintf(' Running ... \n') 
fprintf('\n') 
 
if top == 1 % for left-to-right topology. 
     
    % Parameters initialization (pi,A,B > prior2,transmat2,obsmat2). 
    prior1 = [ 1 zeros(1, q-1) ]'; 
    transmat1 = mk_leftright_transmat(q, p); 
     
    % [ mu1, Sigma1 ] = mixgauss_init(q * mm, x, 'diag', 'kmeans'); 
    % mu1; 
    % Sigma1; 
 
%--------------------------------------------- 
% To initialize the mean using kmeans. GMdA. 
 
aux1_floor = floor(size_pattern/q); 
aux2_step = [ 0:aux1_floor:size_pattern ]; 
if aux2_step(1,end) ~= size_pattern 
    aux2_step(1,end) = size_pattern; 
end 
aux2_step; 
[ rows_aux2_step cols_aux2_step ] = size(aux2_step); 
for i=1:q 
    i; 
    [mu1(:, i, 1:mm), aux0, aux_weights, cluster_sizes] = ... 
        mixgauss_init(mm, x(:, aux2_step(i)+1:aux2_step(i+1), :), 'diag', 'kmeans'); 
    mu1(:, i, 1:mm); 
    aux2_step(i)+1; 
    aux2_step(i+1); 
    size(x(:, aux2_step(i)+1:aux2_step(i+1), :)); 
    x(:, aux2_step(i)+1); 
    x(:, aux2_step(i+1)); 
    mu1; 
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    mm; 
    weights(i, 1:mm) = aux_weights'; 
    % aux_kmeans = [ aux_kmeans; w top i mm cluster_sizes weights' ] 
    % [ w top i mm cluster_sizes weights' ] 
end 
mu1; 
mu1 = reshape(mu1, [ o q * mm 1 ]); 
mu1; 
 
%--------------------------------------------- 
% Change here if it is desired to force the mean initialization for one or more 
states. 
 
mu1; % [ , state, Gaussian ] 
% mu1(1,1,1) = XXX;  
mu1; 
% pause 
 
%--------------------------------------------- 
% To check if there is an empty cluster among all the clusters. 
% in this case, the program stops to run with the current number of states (q) 
% and begins to run the next case, i.e., the one with q + 1 states. 
 
cluster_sizes; 
weights; 
auxweights = find(weights <= kweights); 
size(auxweights); 
% aux_weights = find(cluster_sizes == 0) 
if isempty(auxweights) 
    % Go ahead to run the program. 
else 
    fprintf('!!!At least one cluster with less than/equal to %1.2f pp. based on the 
whole data, for q = %1.0f!!! \n', kweights*100, q) 
    cluster_sizes 
    weights 
    clear mu1 aux0 weights auxweights cluster_sizes 
    continue 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% To initialize the covariance matrix (it is only valid for the diagonal type). 
 
for i = 1:q * mm % number_states*number_gaussians. 
    Sigma1(:, :, i) = diag(varx); 
end 
Sigma1; 
 
%--------------------------------------------- 
% To reshape the mean vector and the covariance matrix. 
 
%fprintf(' \n') 
%fprintf('output of the kmeans alg. \n') 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
mu1 = reshape(mu1, [ o q mm ]); 
Sigma1 = reshape(Sigma1, [ o o q mm ]); 
%fprintf('output of the kmeans alg. \n') 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
 
%--------------------------------------------- 
% Mixture components initialization. %GMdA. 
 
mixmat1 = weights; 
 
%--------------------------------------------- 
% Change here if it is desired to work with different number os Gaussians per state. 
 
% fprintf(' Inital Gaussian mixture components (mixmat1)\n') 
% fprintf('\n') 
% mixmat1; 
% mixmat1(1,2) = 0 % Legend. mixmat1( rows=[state1] , cols=[Gauss1 Gauss2 ...] ) 
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% mixmat1(2,2) = 0 
% mixmat1(4,2) = 0 
% mixmat1 = normalize(mixmat1,2) 
% mixmat1; 
 
%--------------------------------------------- 
% Estimation of the parameters. 
 
    %if mm == 1 
        %mixmat1 = ones(q, 1); 
    %else 
        %mixmat1 = mk_stochastic(rand(q, mm)); 
    %end 
     
elseif top == 2 % For ergodic topology. 
     
    % Parameters initialization (pi,A,B > prior2,transmat2,obsmat2). 
    prior1=normalise(rand(q, 1)); 
    transmat1=mk_stochastic(rand(q, q)); 
     
    %[ mu1, Sigma1 ] = mixgauss_init(q * mm, x, 'diag', 'kmeans'); 
    [ mu1, aux0, weights, cluster_sizes ] = mixgauss_init(q * mm, x, 'diag', 
'kmeans'); % GMdA. 
 
%--------------------------------------------- 
% To check if there an empty cluster among all the clusters. 
% in this case, the program stops to run with the current number of states (q) 
% and begins to run the next case, i.e., the one with q + 1 states. 
 
cluster_sizes; 
weights; 
auxweights = find(weights <= kweights); 
size(auxweights); 
% aux_weights = find(cluster_sizes == 0) 
if isempty(auxweights) 
    % Go ahead to run the program. 
else 
    fprintf('!!!At least one cluster with less than/equal to %1.2f pp. based on the 
whole data, for q = %1.0f!!! \n', kweights*100, q) 
    cluster_sizes 
    weights 
    clear mu1 aux0 weights auxweights cluster_sizes 
    continue 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% To initialize the covariance matrix (it is only valid for the diagonal type). 
 
for i = 1:q * mm % number_states*number_gaussians. 
    Sigma1(:, :, i) = diag(varx); 
end 
Sigma1; 
 
%--------------------------------------------- 
% To reshape the mean vector and the covariance matrix. 
 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
mu1 = reshape(mu1, [ o q mm ]); 
Sigma1 = reshape(Sigma1, [ o o q mm ]); 
%fprintf('output of the kmeans alg. \n') 
mu1; 
Sigma1; 
%fprintf(' \n') 
 
%--------------------------------------------- 
% Change here if it is desired to force the mean initialization for one or more 
states. 
 
mu1; 
% mu1 % [ , state, Gaussian ] 
% mu1(1,1,1) = XXX;  
mu1; 
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% pause 
 
%--------------------------------------------- 
% Mixture components initialization. %GMdA. 
 
if mm == 1 
    mixmat1=ones(q, 1); 
else 
    mixmat1 = mk_stochastic(rand(q, mm)); 
end 
 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% Estimation of the parameters. 
 
if top == 1 % For left-to-right topology. 
    if mm == 1 
        %[ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 
'adj_mix', 0, 'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); GMdA. 
        %[ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 'adj_mix', 0, 
'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); 
        [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 'adj_mu', 
0, 'adj_mix', 0, 'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); 
    else 
        [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 
'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); GMdA. 
        %[ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'adj_prior', 0, 'verbose', 0); 
%, 'tresh',1e-4); 
    end 
     
elseif top == 2 % For ergodic topology. 
     
    if mm == 1 
        %[ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_mix', 0, 'verbose', 
0); %, 'tresh',1e-4); GMdA. 
        %[ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'adj_mix', 0, 'verbose', 0); %, 
'tresh',1e-4); 
        [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'adj_mu', 0, 'adj_mix', 
0, 'verbose', 0); %, 'tresh',1e-4); GMdA. 
    else 
        [ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, varx, 'max_iter', maxiter, 'verbose', 0); %, 
'tresh',1e-4); GMdA. 
        %[ ll, prior2, transmat2, mu2, Sigma2, mixmat2 ] = mhmm_em(x, prior1, 
transmat1, mu1, Sigma1, mixmat1, 'max_iter', maxiter, 'verbose', 0); %, 'tresh',1e-
4); 
    end 
     
end 
%fprintf('\n') 
prior2; 
transmat2; 
mu2; 
Sigma2; 
mixmat2; 
%fprintf('\n') 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculate the mean of the likelihood function (ll) in x. 
 
ll 
[ rows_ll cols_ll ] = size(ll) 
[ rows_x cols_x inter_x ] = size(x) 
llhmms{w, 1} = max(ll) / inter_x % mean of the ll(s) of the tranning observations 
sequence(s) of the current HMM under training  
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%--------------------------------------------- 
% Save pi, A anb B parameters to the piab matrix (prior2, transmat2 and obsmat2) 
 
piab{w, 1} = prior2; 
piab{w, 2} = transmat2; 
piab{w, 2}; 
piab{w, 3} = mu2; 
piab{w, 4} = Sigma2; 
piab{w, 5} = mixmat2; 
 
%--------------------------------------------- 
% Plot LL (ll) and the difference between LL(i+1) and LL(i) (diff(ll)) 
 
[ lll cll ] = size(ll); 
figure 
plot(1:cll, ll, '.-k') 
aux8 = {'Model' w}; 
title(aux8) 
xlabel('Iteration') 
ylabel('Log[P(O|Lambda)]') 
close 
 
figure 
plot(1:cll-1, diff(ll), '.-k') 
aux8 = {'Model' w}; 
title(aux8) 
xlabel('Iteration') 
ylabel('LL(i+1) - LL(i)') 
close 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculus of the ll for each temporal sequence (x(i)) where LogLik_Tr[lambda(j) vs 
P(x(i)|lambda(j))]. 
 
for j = 1:notests 
    y = x; % dtr1dtr2_{w, 1}; 
     
    [ rows_y_o cols_y_T y_nex ] = size(y); 
    for i = 1:y_nex 
        aux3(1,i) = mhmm_logprob(y(:, :, i), prior2, transmat2, mu2, Sigma2, 
mixmat2); 
        size(aux3); 
    end 
    LogLik_Tr{j, 1} = [ aux3 ]; % LogLik_Tr[operational state(s) (xyz) vs LogLik_Tr 
for each temporal window (i) belonging to the operacional state(s) (xyz)] in the 
current hmm (j). 
    aux6(j, 1: y_nex) = aux3; 
    size(aux6); 
    clear aux3 y 
end 
LogLik_Tr; 
%fprintf('\n') 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculus of the mean of the likelihood function (ll) for each operational state (i) 
in the current hmm (w) (meanloglikT[hmm(s) vs operational state(s)]). 
 
[ lLogLik_Tr cLogLik_Tr ] = size(LogLik_Tr); 
for i = 1:lLogLik_Tr 
    meanloglikT(w, i) = mean(LogLik_Tr{i, 1}); 
end 
% fprintf('meanloglikT = \n') 
% disp(meanloglikT(w, :)) 
% fprintf('\n'); 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculus of the most probable state sequence by the viterbi algorithm. 
 
[ rows_x_o cols_x_T x_nex ] = size(x); 
for i = 1:x_nex 
    b = mixgauss_prob(x(:, :, i), mu2, Sigma2, mixmat2); 
    path{w, i} = [ viterbi_path(prior2, transmat2, b) ]; 
    clear b 
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end 
size(path); 
 
%--------------------------------------------- 
% Loop finalization. 
 
clear prior1 transmat1 mu1 Sigma1 mixmat1 prior2 transmat2 mu2 Sigma2 mixmat2 ll 
weights auxweights cluster_sizes aux0 aux1 aux2 aux3 aux4 aux5 aux6 aux7 aux8 
 
aux1001(w, :) = [ w q mm top cols_ll ]; 
 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% Reorganize the data in the path matrix. 
 
aux2_path = []; 
for i = 1:size(path,2) 
    aux1_path = path(1,i); 
    aux2_path = [ aux2_path; aux1_path ]; 
    clear aux1_path 
end     
clear path aux1_path 
path = aux2_path; 
clear aux2_path 
path; 
 
%--------------------------------------------- 
% Save the pi, A, mu, sigma and mixmat matrix in piab.mat. 
 
save piab.mat piab % load piab <to open/load the .mat file> 
save llhmms.mat llhmms 
save path.mat path 
 
%--------------------------------------------- 
% Print general informations. 
 
fprintf('HMM   States   Gaussians        Topology       Log[P(O|L)]     BWIterations 
\n') 
for i = 1:nohmms 
    if aux1001(i,4) == 1 
        aux1000 = [ 'left-to-right' ]; 
    else 
        aux1000 = [ '     ergodic' ]; 
    end 
    fprintf('%7.0f %11.0f %18.0f %17s %14.5f %14.0f \n', aux1001(i, 1), aux1001(i, 
2), aux1001(i, 3), aux1000, llhmms{i, 1}, aux1001(i, 5)) 
end 
fprintf('\n') 
 
fprintf('-> number of HMMs: %1.0f \n', nohmms) 
fprintf('-> number of seq. of obs. of the retraining (training + validation) data 
set. %3.0f \n', number_examples_retrain) 
fprintf('-> number of tests for each HMM: %1.0f \n', notests) 
fprintf('-> size of the seq. of obs.: %3.0f \n', size_pattern) 
fprintf('-> factor that multiplies the covariance matrix. %3.8f \n', kvarx) 
fprintf('\n') 
 
clear rows_aux2_step cols_aux2_step aux_weights aux2_step aux1_floor kweights aux1000 
aux1001 cLogLik_Tr cll cols_dtr1dtr2 cols_ll cols_x cols_x_T cols_y_T i inter_x j 
kvarx kweightd lLogLik_Tr lll maxiter mm  nohmms notests o p q rows_dtr1dtr2 rows_ll 
rows_x rows_x_o rows_y_o size_pattern top w x x_nex xyz y_nex varx_ varx 
number_examples_retrain ex_dtr1dtr2 meanloglikT LogLik_Tr llhmms 
 

4. DATA PREPROCESSING 

 
% --------------------------------------------------------------------------- 
% preprocess data1 - begin 
 
[ rows_data1 cols_data1 ] = size(data1); 
[ rows_data111 cols_data111 ] = size(data1{1, 1}); 
for j = 1:rows_data1    
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    for i = 1:cols_data111/size_pattern 
        x1{j, 1}(:, :, i) = data1{j, 1}(:, 1:size_pattern); 
        data1{j, 1} = data1{j, 1}(:, [ size_pattern+1:end ] );         
    end     
end 
clear dtr1dtr2_ data1 i j rows_data1 cols_data1 cols_data111 
 
% preprocess data1 - ending 
% --------------------------------------------------------------------------- 
% output. 
 
o = rows_data111; % number of variables. 
dtr1dtr2_ = x1; 
clear x1 rows_data111 
 

5. TESTING Step 

 
% Gustavo Matheus de Almeida. 
% Prof. Song Won Park. 
% Laboratório de Simulação e Controle de Processos (LSCP). 
% Escola Politécnica . Universidade de São Paulo (EPUSP). 
% Junho, 2004. 
 
% TESTING Step. 
% For continuous HMMs with any number of variables (features). 
 
%--------------------------------------------- 
% Select the testing data set to test (xyz) over all the available HMM(s) 
% after constructing the temporal time window(s) for the times series 
 
% input. 
size_pattern = 5; % 50 (for Damadics); 
nohmms = 1; 
 
aux_discriminative = 0; 
 
%--------------------------------------------- 
% Load the pi, A and B matrix; the number of symbols (o); the finalcentres for o. 
 
load piab.mat; 
load llhmms.mat; % [1] 
 
%--------------------------------------------- 
% Load the data file. 
 
data3 = dte1_; % data2 = dte2_; 
 
fprintf('\n') 
fprintf('>>> TESTING Step. \n') 
fprintf('\n') 
 
fprintf(' Running ... \n'); 
fprintf('\n'); 
 
preprocess_data3; 
dte1_; 
 
%--------------------------------------------- 
% Number of examples. 
 
[rows_dte1 cols_dte1 ex_dte1 ] = size(dte1_{1, 1}); 
% [rows_dte2 cols_dte2 ex_dte2 ] = size(dte2_{1, 1}); 
number_examples_test1 = ex_dte1; % 30 ; % Number of examples per pattern for the 
testing data set 1. 
% number_examples_test2 = ex_dte2; % 30 ; % Number of examples per pattern for the 
testing data set 2. 
number_examples_test1; 
% number_examples_test2; 
 
%--------------------------------------------- 
 
xyz = input('-> Data set (1=Normal, 2=Fault1, ...): '); 
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fprintf('\n') 
y = dte1_{xyz, 1}; % Change here to work with 'dte2_'. 
 
fprintf(' Running ... \n'); 
fprintf('\n'); 
 
%--------------------------------------------- 
% Selection of the HMM(s) to test over a times series data set 
 
% Test all the (nohmms) HMMs 
 
for w = 1:nohmms 
 
%--------------------------------------------- 
% Load pi, A and B from piab matrix (pi, A and B > prior2, transmat2 and obsmat2) 
 
prior2 = piab{w, 1}; 
transmat2 = piab{w, 2}; 
mu2 = piab{w, 3}; 
Sigma2 = piab{w, 4}; 
mixmat2 = piab{w, 5}; 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculus of the ll for each temporal sequence (y(i)) where LogLik_Te[lambda(j) vs 
P(y(i)|lambda(j))] 
 
[ rows_y_o cols_y_T y_nex ] = size(y); 
for i = 1:y_nex 
    LogLik_Te(w,i) = mhmm_logprob(y(:,:,i),prior2,transmat2,mu2,Sigma2,mixmat2); 
end 
LogLik_Te; 
size(LogLik_Te); 
 
%--------------------------------------------- 
% Plot the loglikelihood for the testing data sets for the current HMM (w) 
(LogLik_Te) 
 
figure 
hold on 
[lLogLik_Te cLogLik_Te] = size(LogLik_Te(w,:)); 
plot(1:cLogLik_Te,LogLik_Te(w,:),'k.-') 
aux4 = {w}; 
title(aux4) 
xlabel('Sequence of observations') 
ylabel('P(O|y(i)), i=1,2,...') 
hold off 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculus of the normalized Log(Likelihood) for each temporal sequence (y(i)) where 
nLogLik_Te[lambda(j) vs P(y(i)|lambda(j))] 
 
nmin = 0; % It is a minimum base for the current HMM under taining 
nmax = max(LogLik_Te(w,:)); 
size(LogLik_Te); 
for i = 1:y_nex 
    nLogLik_Te(w,i)=(nmax-nmin)/(LogLik_Te(w,i)-nmin); 
end 
nLogLik_Te; 
size(nLogLik_Te); 
 
%--------------------------------------------- 
% Calculus of the most probable state sequence by the viterbi algorithm 
 
for i = 1:y_nex 
    b = mixgauss_prob(y(:,:,i),mu2,Sigma2,mixmat2); 
    path_test{w,i}=[viterbi_path(prior2,transmat2,b)]; 
    clear b 
end 
size(path); 
 
%--------------------------------------------- 
clear aux1 aux2 aux3 aux4 aux5 aux6 
 
end 
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%--------------------------------------------- 
% Calculate Min(LogLik_Te) among all the HMMs 
for i = 1:nohmms 
    aux7(:,1) = min(LogLik_Te(i,:)); 
end 
aux8=min(aux7); 
 
%--------------------------------------------- 
% Plot the loglikelihood for the testing data sets for all the HMMs (w) (LogLik_Te) 
 
figure 
title('X > Sequence of observations (O) | Y > P(O|HMM(i)), i=1,2,...') 
for i = 1:nohmms 
    subplot(4,5,i) 
    [lLogLik_Te cLogLik_Te] = size(LogLik_Te(i,:)); 
    hold on 
    plot(1:cLogLik_Te,LogLik_Te(i,:),'k.-') 
    axis([0 cLogLik_Te+1 -4000 0]) 
    hold off 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% Plot the Log of the Maximum Likelihood (ML) for the testing temporal window (y(i)) 
among all the HMM(s) (nohmms) (maxLL) 
 
if nohmms > 1 
    figure 
    [I, maxLL] = max(LogLik_Te); 
    plot(1:y_nex, maxLL, 'k.-') 
    title('Winner HMM : ML = ArgMax [P(O|Lamba(i))], i=1,2,...') 
    xlabel('Sequence of observations') 
    ylabel('ML') 
    axis([ 0 y_nex+1 0 w+1 ]) 
end 
 
%--------------------------------------------- 
% Plot the Log of the Likelihoods (ML) for the testing temporal window (y(i)) from 
all the HMM(s) (nohmms) 
 
figure 
hold on 
for i = 1:nohmms 
    aux2 = ['b' 'g' 'r' 'c' 'm' 'y' 'k' 'b' 'g' 'r' 'c' 'm' 'y' 'k' 'b' 'g' 'r' 'c' 
'm' 'y' 'k']; 
    aux20 = ['.' 'o' '*' 's' '^' '+' '.' 'o' '*' 's' '^' '+' '.' 'o' '*' 's' '^' '+' 
'.' 'o' '*' 's' '^' '+']; 
    aux3 = [aux2(1,i) aux20(1,i) '-']; 
    [lLogLik_Te cLogLik_Te] = size(LogLik_Te(i,:)); 
    plot(1:cLogLik_Te,LogLik_Te(i,:),aux3) 
end 
title('') 
xlabel('Sequence of observations (O)') 
ylabel('P(O|HMM(i)), i = Normal, f16A, f17I, f17A, f18I, f18A') 
axis([0 y_nex+1 aux8-200 150]) 
legend('Normal','f16A','f17I','f17A','f18I','f18A') % 
,'6','7','8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23
','24','25') 
hold off 
 
%--------------------------------------------- 
% Plot LogLik_Te (based on the Normal-HMM) and fstrength (fs) versus temporal 
evolution (for each 50 seconds) 
 
figure  
[lnLogLik_Te cnLogLik_Te] = size(nLogLik_Te); 
plot(1:cnLogLik_Te,nLogLik_Te(1,:),'k.-') 
legend('Sequence of observations (O)','Location','NorthEast') 
xlabel('Sequence of observations (O)') 
ylabel('Normalized Log[P(O|Normal-HMM)]') 
axis([0 cnLogLik_Te+1 -0.05 1.05]) 
 
%--------------------------------------------- 
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% Store each 'sequence of classes' of the testing data set [ number of seq. of obs. 
vs number of vector of obs. (frames) ]. 
class_testing_reshape = dte1_{1, 1}(1, :); 
class_testing_reshape = reshape(class_testing_reshape, size_pattern, [])'; 
 
% Count the number of seq. of obs. with different classes. 
aux1 = 0; counter = 0; 
for i = 1:size(class_testing_reshape,1) 
    for j = 2:size_pattern 
        aux2 = abs(class_testing_reshape(i, j) - class_testing_reshape(i, 1)); 
        if aux2 > 1 
            aux1 = aux1 + 1; 
        end 
    end 
    if aux1 > 0 
        counter = counter + 1; 
        class_testing_position(i, 1) = 1; 
    end 
    aux1 = 0; 
    clear aux2 
end 
% class_testing_position; 
 
clear aux1 i j 
 
%--------------------------------------------- 
fprintf('\n') 
fprintf('number of variables. %3.0f \n', o) 
fprintf('size of the sequence of observations (O). %3.0f \n', size_pattern) 
% fprintf('-> Overlapping: %1.0f\n', overlapping); 
fprintf('number of temporal windows: %1.0f\n', y_nex); 
fprintf('\n') 
 
%--------------------------------------------- 
for i = 1:size(path_test,2) 
    aux1_path_test = path_test{1, i}; 
    aux2(i, :) = aux1_path_test; 
    clear aux1_path_test 
end 
clear path_test 
path_test = aux2; 
 
clear aux2 
 
%--------------------------------------------- 
LogLik_Te = LogLik_Te'; 
nLogLik_Te = nLogLik_Te'; 
 
aux1 = []; 
for i = 1:size(dte1_{1,1},3) 
    aux2 = dte1_{1,1}(:,:,i); 
    aux1 = [ aux1; aux2 ]; 
    clear aux2 
end 
clear y 
y = aux1; 
clear aux1 
 
%--------------------------------------------- 
clear aux1 aux2 aux3 aux4 aux5 aux7 aux8 aux9 ddd Sigma2 aux20 cLogLik_Te cnLogLik_Te 
cols_dte1 cols_y_T ex_dte1 i lnLogLik_Te lLogLik_Te lcnLogLik_Te llhmms mixmat2 mu2 
nmax nmin nohmms number_examples_test1 o piab prior2 rows_dte1 rows_y_o size_pattern 
transmat2 w xyz y_nex counter 
 
%--------------------------------------------- 
% Iteractive plot the Log of the Maximum Likelihood (ML) for the testing temporal 
window (y(i)) among all the HMM(s) (nohmms) (maxLL) 
 
% figure 
% plotgui(maxLL','linestyle','.','plottype','scatter') 
% title('Winner HMM : Log(ML) = ArgMax [P(O|Lamba(i))], i=1,2,...') 
% xlabel('Sequence of Observations') 
% ylabel('Log(ML)') 
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6. DATA PREPROCESSING 

 
%--------------------------------------------- 
% Preprocess data3 - Begin. 
 
[ rows_data3 cols_data3 ] = size(data3); 
[ rows_data311 cols_data311 ] = size(data3{1, 1}); 
for j = 1:rows_data3    
    for i = 1:cols_data311/size_pattern 
        x1{j, 1}(:,:, i)=data3{j, 1}(:, 1:size_pattern); 
        data3{j, 1} = data3{j, 1}(:, [size_pattern + 1:end ]);         
    end     
end 
clear dte1_ data3 i j rows_data3 cols_data3 cols_data311 
 
% Preprocess data3 - Ending. 
%--------------------------------------------- 
% Preprocess data2 - Begin. 
 
ddd = 0; 
if ddd == 1; 
 
[rows_data2 cols_data2]=size(data2); 
[rows_data211 cols_data211]=size(data2{1,1}); 
for j=1:rows_data2    
    for i=1:cols_data211/size_pattern 
        x2{j,1}(:,:,i)=data2{j,1}(:,1:size_pattern); 
        data2{j,1}=data2{j,1}(:,[size_pattern+1:end]);         
    end     
end 
clear dte2_ data2 i j rows_data2 cols_data2 cols_data211 
 
end 
 
% Preprocess data2 - Ending. 
%--------------------------------------------- 
% Output. 
 
o = rows_data311; % number of variables. 
dte1_ = x1; 
% dte2_=x2; 
 
clear x1 x2 rows_data311 
 



 

APÊNDICE G 
 

 Parte G.1. Sequências de observações (na forma escalonada, segundo a Tabela 

4.7), com ΔP(EcoII) igual a 870,0 ± 0,5Pa, em Conj3(b), com as sequências de 

observações correspondentes ao Ponto 2 e ao Ponto 3 (ver Tabela 5.10), em 

destaque. 

 

 Parte G.2. Sequências de observações (na forma escalonada, segundo a Tabela 

4.7), com ΔP(EcoII) igual a 552,0 ± 0,5Pa, em Conj3(b), com a sequência de 

observações correspondente ao Ponto 4 (ver Tabela 5.10), em destaque. 

 



 

Parte G.1. 
 

Sequências de Observações (O) 

ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(Eco II) ΔP(Eco I) ΔP(PE) 
-log[P(O|λ)]

0,59467 0,39143 0,45714 0,48800 0,47329 -10,5 
0,53867 0,39000 0,45671 0,47213 0,47898 -11,5 
0,54667 0,41514 0,45714 0,48013 0,52529 -7,7 
0,43733 0,40943 0,45743 0,48263 0,48223 -14,2 
0,52600 0,47829 0,45643 0,48488 0,44058 -6,8 
0,45600 0,41486 0,45643 0,49800 0,50080 -11,7 
0,55133 0,37914 0,45743 0,43988 0,40197 -17,6 
0,58667 0,45457 0,45771 0,47525 0,47247 -9,3 
0,53200 0,36514 0,45714 0,47475 0,47983 -12,3 
0,59467 0,37857 0,45743 0,44088 0,42694 -15,9 
0,54000 0,47629 0,45757 0,47525 0,40217 -8,6 
0,45533 0,44314 0,45743 0,48325 0,56102 -7,6 
0,48867 0,39486 0,45786 0,51463 0,51142 -11,3 
0,45800 0,37943 0,45657 0,50988 0,52285 -13,9 
0,38133 0,43429 0,45700 0,47363 0,49290 -12,7 
0,41067 0,34143 0,45657 0,46850 0,57200 -19,7 
0,47000 0,34857 0,45729 0,45663 0,63584 -13,4 
0,54600 0,35143 0,45686 0,45725 0,44915 -15,0 
0,48933 0,35514 0,45686 0,47275 0,44366 -17,4 
0,42333 0,35886 0,45686 0,47000 0,41058 -23,8 
0,57200 0,36229 0,45671 0,46188 0,43442 -14,7 
0,64667 0,36600 0,45671 0,46088 0,50083 -9,9 
0,48600 0,36971 0,45657 0,48313 0,51456 -12,6 
0,48333 0,37343 0,45657 0,46463 0,45118 -17,3 
0,53400 0,38771 0,45729 0,46750 0,55362 -7,8 
0,37133 0,42771 0,45729 0,41825 0,52458 -15,1 
0,41200 0,41600 0,45729 0,43763 0,42552 -18,8 
0,90733 0,41343 0,45657 0,42488 0,30119 -45,6 
0,48267 0,42571 0,45729 0,43363 0,51282 -11,9 
0,33733 0,51800 0,45700 0,45450 0,32150 -12,9 
0,01533 0,44057 0,45786 0,47263 0,39725 -40,2 
0,61000 0,44943 0,45757 0,48763 0,41518 -10,4 
0,50800 0,43286 0,45671 0,44788 0,34953 -16,7 
0,42133 0,42000 0,45700 0,40313 0,52629 -15,1 
0,49067 0,49171 0,45671 0,43838 0,45865 -9,7 
0,50333 0,42800 0,45657 0,43938 0,45529 -14,7 
0,45067 0,43914 0,45743 0,45663 0,47821 -12,6 
0,41867 0,45486 0,45657 0,42013 0,42486 -16,3 
0,51333 0,39886 0,45729 0,46438 0,40683 -16,0 
0,46467 0,38743 0,45714 0,48363 0,41679 -17,4 



 

Parte G.2. 
 

Sequências de Observações (O) 

ΔP(SA) ΔP(Conv) ΔP(Eco II) ΔP(Eco I) ΔP(PE) 
-log[P(O|λ)]

0,45400 0,08943 0,00343 0,09450 0,40301 -147,3 
0,38067 0,06286 0,00257 0,09537 0,49942 -149,6 
0,49933 0,06600 0,00343 0,09188 0,34546 -155,5 
0,41667 0,06943 0,00300 0,08725 0,33163 -166,4 
0,39533 0,07314 0,00271 0,08275 0,39533 -158,6 
0,57733 0,07371 0,00271 0,08238 0,36993 -148,6 
0,40400 0,08829 0,00314 0,06338 0,46588 -149,4 
0,47600 0,07086 0,00314 0,04688 0,41723 -150,3 
0,43933 0,07543 0,00229 0,07100 0,35385 -160,6 
0,44867 0,01686 0,00329 0,06088 0,41720 -157,3 
0,53200 0,02200 0,00286 0,05938 0,40644 -152,3 
0,56933 0,02686 0,00243 0,05675 0,39047 -153,3 
0,42200 0,05086 0,00271 0,05638 0,43811 -154,6 
0,49800 0,04829 0,00257 0,05888 0,38829 -153,8 
0,51000 0,06743 0,00329 0,06088 0,41169 -147,4 
0,46533 0,06314 0,00271 0,04313 0,38381 -157,2 
0,50200 0,06829 0,00229 0,05113 0,33201 -162,0 
0,50533 0,08857 0,00271 0,05438 0,34936 -156,1 
0,49867 0,08057 0,00271 0,04600 0,30442 -167,1 
0,25000 0,04086 0,00314 0,00287 0,32290 -204,0 
0,53733 0,05200 0,00229 0,06700 0,36497 -154,3 
0,44267 0,09771 0,00271 0,06313 0,34660 -160,1 
0,40800 0,11486 0,00343 0,06950 0,40736 -152,3 
0,54200 0,08629 0,00214 0,06863 0,55421 -132,0 
0,51200 0,14743 0,00300 0,07537 0,35546 -146,9 
0,54400 0,08514 0,00214 0,04800 0,33035 -158,9 
0,51267 0,09371 0,00257 0,05063 0,36605 -152,6 
0,53800 0,06857 0,00343 0,08125 0,36263 -151,2 
0,50267 0,06857 0,00257 0,07650 0,44225 -142,5 
0,48467 0,06457 0,00229 0,08488 0,34003 -158,5 
0,42000 0,10286 0,00314 0,09037 0,34639 -159,5 
0,54267 0,06486 0,00286 0,07850 0,38698 -147,9 
0,48933 0,09743 0,00257 0,08800 0,38118 -147,4 
0,39600 0,05629 0,00271 0,09775 0,42208 -155,1 
0,51467 0,12886 0,00300 0,08563 0,37524 -144,0 
0,49667 0,08657 0,00314 0,08338 0,36471 -151,0 
0,44933 0,07829 0,00229 0,06125 0,36137 -159,0 
0,52933 0,03400 0,00314 0,08075 0,42104 -146,8 
0,50867 0,02886 0,00243 0,03475 0,33713 -166,7 

(continua) 



 

0,45000 0,10943 0,00243 0,04925 0,43713 -146,3 
0,35933 0,06771 0,00229 0,04100 0,41231 -167,0 
0,46133 0,06114 0,00300 0,07200 0,48602 -142,9 
0,47933 0,10114 0,00300 0,05412 0,45629 -141,7 
0,53200 0,12829 0,00271 0,07463 0,39747 -140,9 
0,56800 0,05714 0,00271 0,07875 0,52419 -134,4 
0,42933 0,08771 0,00214 0,04513 0,42938 -152,1 
0,50600 0,10914 0,00343 0,07225 0,47747 -135,1 
0,45067 0,06857 0,00329 0,08075 0,36092 -157,7 
0,48400 0,06343 0,00300 0,07287 0,39793 -150,3 
0,50333 0,09743 0,00343 0,10963 0,37846 -144,7 
0,46467 0,05229 0,00286 0,09350 0,35433 -158,0 
0,53467 0,11743 0,00229 0,11400 0,41946 -135,0 
0,53267 0,05543 0,00271 0,08550 0,38305 -149,2 
0,51467 0,13400 0,00300 0,06563 0,46560 -134,1 
0,62067 0,11743 0,00229 0,07400 0,42145 -137,8 
0,53733 0,06229 0,00329 0,08813 0,33699 -155,9 
0,51667 0,15971 0,00271 0,07600 0,34020 -148,3 
0,50067 0,07029 0,00300 0,07200 0,37536 -151,9 
0,47867 0,08514 0,00214 0,09625 0,37316 -150,0 
0,51267 0,07200 0,00257 0,10663 0,33070 -155,5 
0,47867 0,05914 0,00314 0,09988 0,37422 -152,0 
0,49733 0,04600 0,00357 0,08988 0,46631 -141,3 
0,46733 0,06343 0,00229 0,05650 0,39505 -153,9 
0,46800 0,05543 0,00286 0,06238 0,38505 -155,5 
0,51000 0,06629 0,00314 0,09650 0,43659 -140,8 
0,51400 0,09886 0,00286 0,13538 0,46628 -130,6 
0,57933 0,09857 0,00357 0,10163 0,48510 -130,1 
0,54000 0,04457 0,00343 0,06225 0,34147 -159,5 
0,51200 0,06029 0,00314 0,10488 0,34998 -153,3 

(conclusão) 

 


