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“Hoje em dia, o ser humano apenas tem ante si três grandes 

problemas que foram ironicamente provocados por ele 

próprio: a super povoação, o desaparecimento dos recursos 

naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre 

estes problemas, vistos sermos nós a sua causa, deveria ser a 

nossa mais profunda motivação.” 

 
Jacques Yves Cousteau (1910-1997) 
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RESUMO 

As atividades sócio-econômicas vêm provocando alterações nocivas ao meio 

ambiente que atualmente assumem proporções mundiais. Graças à maciça utilização 

de combustíveis fósseis para a geração de energia e às crescentes práticas de 

desmatamento e queimadas das florestas, a concentração de dióxido de carbono 

(CO2) na atmosfera vem aumentando drasticamente. Como este gás é o principal 

responsável pelo efeito estufa, ele tem grande importância nos estudos e na mitigação 

do aquecimento global. Para justificar o seqüestro de carbono como um dos caminhos 

para ajudar na solução deste problema, muitos estudos vêm sendo realizados para 

avaliar os efeitos nas plantas de uma maior concentração desse gás. As câmaras de 

topo aberto (OTC, do inglês, open top chambers) são estruturas propícias para tais 

estudos, pois permitem o controle da concentração de CO2 interno sem que outros 

fatores climáticos como temperatura, umidade e luminosidade sejam demasiadamente 

alterados. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema para 

controlar o nível de CO2 no interior de uma OTC. Em termos de instrumentação 

eletrônica, foram instalados um sensor de CO  e uma válvula proporcional, integrados2  

a uma placa de aquisição de dados. Um modelo linear relacionando o CO2 na câmara 

ao sinal elétrico aplicado à válvula proporcional foi obtido aplicando-se técnicas de 

Identificação de Sistemas aos dados experimentais coletados com o processo operando 

em malha aberta. Este modelo foi utilizado no projeto de um controlador com 

compensação de tempo morto, baseado na estrutura de um preditor de Smith. O 

desempenho do sistema projetado foi analisado através de simulações, antes de 

implementá-lo na forma de um instrumento virtual. Os testes mostraram que o 

sistema manteve a concentração de CO  na câmara próxima do valor de referência 

(720 ± 35 ppm) mesmo diante de distúrbios externos criados propositadamente durante 

os ensaios.

2

PALAVRAS-CHAVE: Câmaras de topo aberto, Identificação de Sistemas, Preditor 

de Smith, Mudanças Climáticas, CO2. 



 

ABSTRACT 

The harmful changes to the environment caused by socio-economic activities 

are now spread worldwide. Due to the massive use of fossil fuels for energy 

generation, to the increase in deforestation and forest burning, the carbon dioxide 

(CO2) concentration in the atmosphere has drastically increased. As this gas is the 

main responsible for the greenhouse effect, it has great importance for the studies 

and the mitigation of global warming. In order to justify carbon sequestration as an 

alternative to help solve this problem, many studies have been conducted to evaluate 

the effect of a greater concentration of this gas on plants. Open-top chambers (OTCs) 

are well suited for such studies, because they allow the control of the internal CO2 

concentration without significantly modifying other environmental factors such as 

temperature, humidity and luminosity. This work aimed to develop a system to control 

the CO2 level inside an OTC. In terms of electronic instrumentation, a CO2 sensor 

and a proportional valve, integrated to a data acquisition board, were used. A linear 

model relating CO2 in the chamber to the electric signal applied to the proportional 

valve was obtained applying System Identification techniques to the experimental 

data collected from the process operating in open-loop mode. This model was used in 

the project of a controller with dead time compensation, based on the Smith Predictor 

structure. The performance of the projected system was analyzed through simulations, 

before implementing it in the form of a virtual instrument. The tests showed that the 

system kept the CO2 concentration of the chamber near the set-point (720 ± 35 ppm) 

even in the presence of external disturbances purposely created during the experiments. 

KEYWORDS: Open-Top Chambers, System Identification, Smith Predictor, Climate 

Change, CO2. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos da pesquisa de mestrado e os 

aspectos relevantes que a motivaram. Em seguida, uma seção é dedicada para a 

metodologia empregada no decorrer deste trabalho e finalmente é mencionada a 

estrutura dos capítulos que compõem o documento. 

1.1 Objetivos 

O principal objetivo desta pesquisa de mestrado foi desenvolver um sistema 

para controlar a concentração de dióxido de carbono no interior de uma câmara de 

topo aberto. Câmaras de topo aberto, ou simplesmente OTCs (do inglês, Open Top 

Chambers) são estruturas que possibilitam a alteração da concentração de gases no 

seu ambiente interno. 

O desenvolvimento desse sistema deve contribuir na pesquisa das influências 

das mudanças climáticas na fisiologia vegetal, ao proporcionar um ambiente mais 

confiável para simular uma atmosfera rica em CO2, o principal gás responsável pelo 

efeito estufa, e gerando informações adicionais destinados a análise dos fenômenos 

de fotossíntese e respiração sob tais condições. 

Uma OTC foi devidamente instrumentada para que fosse possível monitorar e 

controlar, através de um computador, a injeção de dióxido de carbono (CO2) no seu 

interior. Esta instrumentação foi utilizada para gerar dados de entrada e saída do 

processo, os quais foram utilizados para inferir um modelo matemático linear da 

câmara em torno de um ponto de operação. 

Por fim, um controlador foi projetado e sintonizado a partir do modelo obtido. 

Uma plataforma baseada em LabVIEW® (National Instruments) foi utilizada para 

implementar esse controlador e avaliar o seu desempenho real. 
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1.2 Justificativas 

Durante os últimos anos a especulação sobre a relação entre o aumento 

desproporcional na concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera terrestre 

e as mudanças climáticas globais, se tornou um fato. A melhoria da eficiência de 

processos industriais é fundamental para lidar com este problema, porém, as plantas 

podem ajudar de forma bastante significativa. Pesquisas recentes vêm demonstrando 

que as florestas Neotropicais (da América Central e do Sul) agem como verdadeiros 

sumidouros de carbono, ou seja, através do processo de fotossíntese acoplado à 

produção de celulose durante o crescimento das plantas, estas acumulam carbono em 

seus corpos e depois de anos se verifica que este acúmulo resulta no que se chama de 

seqüestro de carbono (SBSP, 2005). 

Entender os limites de assimilação de carbono e o mecanismo fisiológico de 

plantas, principalmente quando submetidas a condições climáticas previstas para as 

próximas décadas, têm assumido importância econômica, política e social (LONG; 

FARAGE; GARCIA, 1996). 

As ferramentas existentes para estudar a resposta das plantas a uma atmosfera 

rica em CO2 vão desde sistemas de fumigação em vegetação nativa (tecnologia 

FACE1) até câmaras totalmente fechadas onde as condições internas são todas 

artificialmente controladas. As câmaras de topo aberto também são utilizadas em tais 

estudos, sem o elevado custo de manutenção encontrado em sistemas FACE ou a 

complexidade do controle do ambiente interno inerente aos sistemas fechados.  

Atualmente estão sendo realizadas pesquisas sobre fotossíntese sob condições 

de enriquecimento de CO2 com um conjunto de câmaras de topo aberto no Instituto 

de Botânica, seção de Fisiologia e Bioquímica de Plantas, sob responsabilidade do 

prof. Dr. Marcos Silveira Buckeridge. Atualmente, a concentração de dióxido de 

carbono no interior das câmaras é controlada manualmente através do ajuste de uma 

válvula mecânica, com base em medidas realizadas a cada dois dias com um medidor 

portátil. Este procedimento de controle torna o sistema vulnerável a perturbações 

                                                 
 
 
1 FACE (do inglês, Free Air Carbon Dioxide Enrichment) são experimentos de fotossíntese sob 
condições de enriquecimento de CO2 em locais totalmente abertos. 
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como incursões de ar provocadas por rajadas de vento ou até mesmo pequenas 

variações no fluxo de gás através da válvula. Segundo relatos dos próprios 

operadores do sistema, sempre que são efetuadas medidas da concentração de CO2 

no interior das câmaras, revela-se necessário um reajuste na válvula controladora de 

fluxo. 

A solução para essa situação inadequada é utilizar um controlador eletrônico 

que atue continuamente em função das medidas realizadas por um sensor dedicado, 

fazendo com que o controle funcione em malha fechada; esta abordagem resultaria 

num melhor controle da injeção de CO2 e conseqüentemente da atmosfera no interior 

da câmara de topo aberto. 

Este trabalho é um primeiro passo rumo ao desenvolvimento de um sistema 

capaz de monitorar a troca de carbono entre planta e meio ambiente numa atmosfera 

rica em CO2 durante longos períodos de exposição, permitindo que essas plantas 

fiquem expostas a flutuações naturais do clima (HAM; OWENSBY; COYNE, 1993), 

o que é fundamental para que o comportamento das espécies vegetais seja avaliado 

da maneira bem realística. 

Este trabalho também se insere dentro do escopo do projeto ViNCES – 

Virtual Network Center for Ecosystem Services, um projeto do Laboratório de 

Automação Agrícola da EPUSP em conjunto com o Instituto de Botânica e com o 

Instituto de Biociências da USP, dentro do programa Kyatera-TIDIA-FAPESP, que 

visa contribuir com aplicações (weblabs) para a Internet avançada. 

1.3 Metodologia 

Com o intuito de expandir os conhecimentos em relação aos experimentos de 

fotossíntese de espécies vegetais cultivadas em ambientes enriquecidos com CO2, 

foram realizadas visitas ao Instituto de Botânica (Seção de Fisiologia e Bioquímica 

de Plantas). Essa oportunidade permitiu identificar pontos de melhoria para o sistema 

de câmaras utilizado e compreender a real demanda por dispositivos eletrônicos para 

aperfeiçoar os experimentos. Essas informações serviram de base para traçar os 

objetivos deste trabalho. 
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A pesquisa prosseguiu com o levantamento dos sensores de CO2 disponíveis 

no mercado. Dentre os modelos encontrados optou-se pelo SBA-4, fabricado pela PP 

Systems, ao considerar tanto as especificações técnicas como o custo de cada uma 

das opções. Outro instrumento necessário para o desenvolvimento desse sistema é 

um atuador para controlar o fluxo de CO2 injetado na câmara. Uma válvula solenóide 

proporcional e um driver para acionamento foram doados pela Ascoval Indústria e 

Comércio Ltda.  

Uma câmara de topo aberto foi cedida pelo Instituto de Botânica. O próximo 

passo foi integrar o sensor e o atuador a um microcomputador PC, através de uma 

placa de aquisição de dados. O sistema foi inicialmente montado num ambiente 

aberto na própria Escola Politécnica, entretanto as atividades de pesquisas ficavam 

sujeitas às condições do tempo como chuva e intensidade do vento. Esse fato 

demandava tempo adicional para montar e desmontar toda a instrumentação 

eletrônica a cada ensaio. Tais dificuldades mostraram a necessidade de migrar o 

sistema para uma sala coberta. 

A instrumentação disponível (sensor + atuador) foi utilizada para gerar dados 

de entrada e saída do processo. A técnica de Identificação de Sistemas foi aplicada 

aos dados experimentais para gerar um modelo linear da concentração de CO2 na 

OTC, utilizando como variável de entrada apenas o sinal elétrico aplicado ao driver 

da válvula proporcional. 

O modelo foi utilizado no projeto de um controlador baseado na estrutura de 

um Preditor de Smith com um compensador PI (Proporcional + Integral). A princípio 

foram realizadas simulações utilizando o ambiente Matlab/Simulink® (MathWorks) 

para analisar o desempenho do sistema em malha fechada. Finalmente o controlador 

foi implementado na forma de um VI (Virtual Instrument) na plataforma LabVIEW® 

(National Instruments). Foram realizados ensaios práticos para avaliar o desempenho 

do sistema real. 

Em paralelo com a parte prática da pesquisa, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre Mudanças Climáticas, Seqüestro de Carbono, Câmaras de Topo 

Aberto, Identificação de Sistemas e Engenharia de Controle. A revisão deste material 

forneceu o embasamento teórico para o desenvolvimento do trabalho. 
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1.4 Estrutura do Texto 

Esta dissertação iniciou-se com uma apresentação do objetivo desta pesquisa, 

seguida das principais justificativas que a motivaram; completam ainda este primeiro 

capítulo a metodologia seguida durante o desenvolvimento do trabalho, e a presente 

descrição da organização do texto. O segundo capítulo compreende uma revisão da 

literatura relacionada com o estudo dos efeitos das mudanças climáticas em espécies 

vegetais, envolvendo seqüestro de carbono e as principais tecnologias empregadas 

em tais estudos, sendo que uma ênfase maior foi dada para sistemas de câmaras de 

topo aberto. 

Os principais conceitos relacionados à modelagem de sistemas dinâmicos a 

partir de dados experimentais são discutidos no terceiro capítulo. As informações 

contidas nesse capítulo contêm tanto caráter prático (projeto dos experimentos e pré-

processamento dos dados) como teórico (estruturas de modelos lineares, estimação 

de parâmetros e técnicas de validação). O quarto capítulo começa com uma descrição 

detalhada dos instrumentos usados na parte prática do trabalho. Os métodos adotados 

para a identificação do modelo da câmara e para o projeto do sistema de controle 

também integram este capítulo de materiais e métodos. 

Os resultados da identificação de um modelo para a câmara, das simulações 

do controlador projetado e do desempenho do sistema desenvolvido são apresentados 

e discutidos no quinto capítulo. As conclusões obtidas com a reflexão dos resultados 

e algumas possibilidades para dar continuidade a este trabalho de pesquisa compõem 

o sexto e último capítulo. 

São ainda apresentadas as referências bibliográficas e os diagramas de blocos 

dos aplicativos usados durante a etapa de modelagem e para implementar o controlador 

do sistema nos apêndices A e B, respectivamente. 
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2 ASPECTOS DO ESTUDO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS EM ESPÉCIES VEGETAIS 

Este capítulo inicia com uma revisão da literatura sobre mudanças climáticas 

globais e seqüestro de carbono. Em seguida são tratadas as principais tecnologias 

para o estudo dos efeitos das mudanças climáticas: FACE e o sistema de câmara de 

topo aberto. Este último é abordado com mais detalhes, uma vez que compreende o 

foco do trabalho. 

2.1 Mudanças Climáticas e Seqüestro de Carbono 

Os raios de luz do Sol penetram através da atmosfera e uma parte desta 

energia é absorvida pela superfície da Terra, enquanto que o restante é refletido na 

forma de radiação infravermelha. Uma boa parte dessa energia refletida é absorvida 

pelas moléculas de vapor de água e dióxido de carbono (CO2) presentes na atmosfera 

e acaba voltando para a superfície em forma de calor. Este fenômeno é chamado de 

“efeito estufa” e, em outras palavras, é responsável pelo aquecimento da superfície 

do planeta e das camadas mais baixas da atmosfera, proporcionando um clima propício 

para o florescimento da vida no planeta. 

Entretanto, desde o fim do século XVIII, a concentração de dióxido de carbono 

na atmosfera (até então mantida em torno de 280 ppm ) aumentou vertiginosamente, 

alcançando atualmente 370 ppm

1

. Este fato se deve principalmente à utilização 

crescente dos combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gases) e às mudanças no uso 

do solo como desmatamento e queimadas de florestas. A crescente demanda por 

energia e a urbanização previstas para as próximas décadas tendem a intensificar este 

problema. Estudos do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), uma das 

maiores autoridades no assunto, projetam concentrações entre 550 e 960 ppm para o 

fim do século (IPCC, 2001b). 

                                                 
 
 
1 ppm – partes por milhão. 
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As incertezas que envolvem as mudanças do clima são muitas. A relação 

entre a crescente taxa de emissão de CO2 na atmosfera e as mudanças climáticas não 

são totalmente compreendidas. Essas incertezas distorcem a compreensão de 

impactos causados por mudanças no sistema climático, bem como os custos desses 

impactos para a humanidade (IPCC, 2001a). 

O aquecimento global de poucos graus pode desencadear severas mudanças; 

enquanto algumas regiões sofreriam com estiagens e desertificação, outras estariam 

submetidas a intensas chuvas, provocando o alagamento de diversas áreas. A fauna e 

flora também sofreriam conseqüências com as alterações no sistema climático: 

muitas plantas e animais não conseguiriam se adaptar rapidamente para sobreviver ao 

habitat mais quente (AGO, 2002). Outra conseqüência gravíssima deste fenômeno 

seria a elevação dos níveis dos oceanos, que acabaria submergindo arquipélagos e 

trazendo um prejuízo incalculável para as regiões litorâneas. 

Existem basicamente três métodos para mitigar as emissões de gás carbônico 

na atmosfera: 

• Melhorar o rendimento dos processos que utilizem combustíveis a base de 

carbono como matéria prima; 

• Substituição dos combustíveis fósseis, por fontes renováveis e menos 

poluentes como, por exemplo, o hidrogênio e o álcool; 

• Seqüestrar o carbono liberado na produção de energia. 

Atualmente as estratégias utilizadas para combater o problema de elevação do 

nível de CO2 no ar estão focadas principalmente nos dois primeiros métodos, pois 

são considerados pelos especialistas os mais eficazes e aplicáveis. Entretanto, apenas 

estas abordagens não são suficientes para solucionar este problema. Com isso, 

justificam-se estudos referentes ao papel do seqüestro de carbono na redução da 

concentração de gás carbônico na atmosfera. Muitas pessoas associam ao termo 

“seqüestro de carbono” o CO2 absorvido por árvores e outros vegetais através do 

processo de fotossíntese e seu armazenamento na forma de carbono, entretanto 

existem outras formas de seqüestro como injeção de CO2 em reservatórios de óleo, 

carvão e gás (KANE; KLEIN, 2001). 
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Na verdade o grande desafio está em encontrar tecnologias que possibilitem o 

progresso das nações, mas que permitam estabilizar a concentração de gases do 

efeito estufa na atmosfera. Este desafio deve se tornar mais difícil nos próximos 

anos, pois a demanda por energia tende a crescer com o desenvolvimento das nações 

e a fonte de energia mais barata conhecida atualmente são os combustíveis fósseis 

(principais responsáveis pelas elevadas taxas de emissão dos gases do efeito estufa). 

Enquanto tecnologias para obtenção de energia limpa e barata não estão disponíveis, 

podem ser criadas políticas para conter o desmatamento de florestas e até incentivar 

o reflorestamento de áreas ociosas. Estas medidas podem ser iniciadas imediatamente 

a um custo relativamente baixo. 

Segundo o IPCC (2001b), estima-se que haja uma área potencial de 700 

milhões de hectares para conservação e seqüestro de carbono no ecossistema 

terrestre. Esta área é capaz de seqüestrar e conservar entre 60 a 87 bilhões toneladas 

de carbono, sendo que as regiões tropicais detêm a maior parte deste potencial 

(80%), seguida pelas regiões temperadas (17%) e boreais (3%). Estes dados reforçam 

a necessidade de estudos de seqüestro de carbono através de ecossistemas terrestres e 

de intensificar atividades de reflorestamento no Brasil, uma vez que a maior parte do 

seu território se localiza entre os trópicos. 

Para se ter uma dimensão da importância das florestas tropicais, basta dizer 

que elas são responsáveis por cerca de 40% da capacidade de assimilação de carbono 

no ambiente terrestre. Assim, será de importância fundamental para que as gerações 

presente e futura compreendam os mecanismos envolvidos da assimilação e 

transformação do carbono em celulose nas plantas (SBSP, 2005). 

A taxa de emissão de dióxido de carbono atribuída à queima de combustíveis 

fósseis aumentou cerca de 40% nos últimos 20 anos, mas a quantidade de CO2 

acumulada na atmosfera não acompanhou esta elevação (WOFSY, 2001). A provável 

explicação para esta discrepância é que uma crescente quantidade de dióxido carbono 

antrópico pode estar sendo absorvida por florestas e outros organismos da biosfera. 

Para que esta hipótese seja comprovada é necessário conhecer integralmente o 

mecanismo fisiológico dos vegetais, ou seja, como cada uma das diversas espécies de 

plantas responderá a uma atmosfera cada vez mais rica em CO2. 
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Alguns estudos com jatobá (Hymenaea courbaril) mostram que esta espécie 

passa a absorver mais carbono à medida que aumenta a concentração de dióxido de 

carbono na atmosfera (PIVETTA, 2002). Entretanto os resultados que sugerem esta 

tendência foram obtidos através de experimentos de curto prazo (em torno de três 

meses de exposição); logo, não se sabe ao certo como esta espécie reagiria quando 

submetida a um ambiente rico em CO2 por um longo período. A necessidade de 

responder as perguntas relacionadas à fisiologia vegetal impulsionou uma série de 

linhas de pesquisa: 

• Teorias e modelos de fluxos e troca de CO2; 

• Experimentos a campo (FACE e câmaras de topo aberto); 

• Instrumentação para monitorar/controlar variáveis envolvidas nos processos 

de fotossíntese e respiração. 

A preocupação de órgãos governamentais com as mudanças climáticas 

provocadas pelo aumento da emissão de CO2 na atmosfera refletiu numa série de 

reuniões entre líderes de nações de todo o mundo. Dentre essas, deve-se citar a 

Convenção de Kyoto (Japão) em dezembro de 1997 onde foram discutidas ações 

para tratar o problema da escalada do efeito estufa. Dessas discussões resultou um 

acordo, chamado Protocolo de Kyoto1, que obriga os países desenvolvidos (maiores 

emissores de poluentes na atmosfera) a reduzir suas emissões de carbono. Além de 

estabelecer metas de redução, o Protocolo criou o conceito de “certificados de 

emissões reduzidas” permitindo que cada tonelada de CO2 retirada da atmosfera seja 

comercializada (ROCHA, 2003). O comércio de certificados de carbono também 

impulsionou estudos que visam quantificar a troca de carbono realizado pelas plantas 

durante os processos de respiração e fotossíntese, e solucionar as dúvidas sobre a 

utilização de créditos de carbono concedidos pela manutenção de florestas e por 

práticas de reflorestamento. 

                                                 
 
 
1 Segundo o Protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos deverão reduzir as suas emissões de gases 
de Efeito Estufa em 5,2% abaixo dos níveis observados em 1990, entre 2008-2012. 
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2.2 Tecnologia FACE 

FACE (do inglês, Free Air Carbon Dioxide Enrichment) é uma técnica para 

expor plantações, florestas e outros tipos de vegetação a elevados níveis de dióxido 

de carbono em solo nativo e num ambiente aberto. Com isso são evitados efeitos 

indesejados observados em ambientes fechados como aumento excessivo da 

temperatura, diminuição dos níveis de precipitação e alterações na incidência de 

luminosidade. A Figura 2.1 ilustra um experimento FACE do Instituto de Agro 

Ecologia de Braunschweig, na Alemanha. 

 
Figura 2.1 - Experimento FACE para estudo de vegetação nativa (BER, 2005). 

Segundo Miglietta et al. (2001) experimentos FACE são a melhor alternativa 

para expor uma pequena área de vegetação a elevadas concentrações de dióxido de 

carbono com uma alteração mínima no ambiente em que as plantas estão crescendo. 

Entretanto estes sistemas possuem algumas desvantagens como infra-estrutura cara, 

flutuações na concentração de CO2 devido à dinâmica inerente ao sistema, gradientes 

da concentração de CO2 causados por rajadas de vento e alto custo de manutenção. 

Uma descrição detalhada do funcionamento e da instrumentação envolvida nesta 

classe de sistemas pode ser encontrada em Taylor et al. (2000) e BER (2005). 
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2.3 Câmaras de Topo Aberto (OTC) 

As câmaras de topo aberto, ou simplesmente OTC (do inglês, Open-Top 

Chambers) apresentam-se como uma importante ferramenta para estudar a influência 

das mudanças climáticas nas espécies vegetais. Apesar de não ser possível recriar 

perfeitamente um ambiente de floresta no interior de uma OTC, ao menos os 

principais fatores climáticos como luminosidade, umidade relativa, nutrientes do 

solo, temperatura e precipitação podem ser reproduzidos com boa fidelidade (DE 

ANGELIS; SCARASCIA-MUGNOZZA, 1998). 

Uma OTC cria condições para controle interno da concentração atmosférica 

de dióxido de carbono (CO2) a um custo de implementação e manutenção bem menor 

se comparado a sistemas FACE. Estudos de fisiologia vegetal que utilizam câmaras 

de topo aberto podem ser encontrados em (AIDAR et al., 2002); (PIVETTA, 2002); 

(MARISSINK, 2002), entre outros. 

2.3.1 Estrutura básica 

Uma OTC genérica é construída a partir de anéis metálicos circulares, cobertos 

com uma superfície plástica transparente. As dimensões das câmaras citadas na 

literatura variam de 1,5 a 4,5 m de diâmetro e de 1,5 a 4 m de altura em função da 

espécie de plantas que se pretende estudar. Além dos anéis circulares, barras verticais 

dão sustentação à estrutura. A Figura 2.2 mostra a foto de um sistema de OTCs usado 

para avaliar os efeitos de uma atmosfera rica em CO2 na cana-de-açúcar no Instituto 

de Botânica de São Paulo. 

A incursão de vento pelo topo da câmara produz efeitos indesejáveis como 

diluição da atmosfera enriquecida com CO2 e alteração no padrão de temperatura da 

OTC. A maneira mais efetiva de diminuir estes efeitos é utilizar o topo da câmara 

com forma cônica (NORRIS et al., 1996a). Entretanto, este artifício deve ser usado 

com critério, pois traz desvantagens como a redução da luminosidade no interior da 

estrutura além de dificultar a troca de ar com o meio externo, resultando no aumento 

excessivo da temperatura interna. 
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Os principais fatores que influenciam a luminosidade no interior de uma OTC 

são: transmissibilidade do material de revestimento, geometria da estrutura e posição 

do sol (KIM et al., 2004). Portanto, outro aspecto construtivo a ser considerado é a 

escolha do material para o revestimento da estrutura metálica, pois se deseja que a 

radiação PAR1 que incide na câmara sofra o mínimo de alteração ao passar pelo 

revestimento da mesma. A maioria dos sistemas descritos na literatura (NORRIS et 

al., 1996a); (NORBY et al., 1997); (AIDAR et al., 2002) foi construído a partir de 

revestimento plástico. Apesar de os vidros também possuírem alta transmissibilidade, 

estes possuem a desvantagem de serem frágeis e pesados, tornando a câmara menos 

portátil. 

 
Figura 2.2 – Câmaras de topo aberto para estudar a cana-de-açúcar no Instituto de Botânica de 

São Paulo (foto: A. M. Saraiva). 
                                                 
 
 
1 PAR, radiação fotossintética ativa (do inglês, photosynthetically active radiation) é a energia 
utilizada pelas plantas para realizar o processo de fotossíntese. Esta energia é obtida através da 
absorção de ondas eletromagnéticas cujo comprimento de onda (λ) está entre 400 e 700 nm (x10-9 m). 
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2.3.2 Princípio de funcionamento 

Cada OTC conta com um sistema de ventilação que, além de ser responsável 

pelo enriquecimento de CO2, também deve forçar a troca de ar entre o interior da 

estrutura e o meio externo de maneira que não haja superaquecimento. 

A maneira tradicional de alterar a concentração de CO2 no interior de uma 

OTC está descrita em Norby et al. (1997). Um circulador de ar é acoplado à parte 

inferior da câmara através de um duto de conexão. Conforme ilustrado na Figura 2.3 

a parte inferior da câmara possui um revestimento duplo de material plástico, 

formando uma espécie de “colchão” de ar. O circulador força um fluxo de ar que 

infla esse colchão e penetra na câmara por orifícios regularmente espaçados na 

camada interna do revestimento, para que o ar adentre a câmara de forma homogênea. 

O dióxido de carbono para enriquecimento da atmosfera no interior da OTC é 

injetado através de uma mangueira de borracha acoplada ao duto de conexão (Figura 

2.3). O CO2 é misturado ao fluxo de ar que adentra a câmara graças à turbulência 

gerada pelo circulador de ar. 

 
Figura 2.3 - Princípio de funcionamento tradicional de uma OTC (SCOPE, 2005). 
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Uma forma alternativa de funcionamento é mostrada por Norris et al. (1996a). 

A principal diferença para o sistema descrito anteriormente está na presença de um 

seletor de fluxo (baffle), controlado por um motor elétrico, que permite tanto a 

entrada de ar ambiente para baixar a temperatura interna como a recirculação do ar 

de dentro da câmara. 

O sistema funciona conforme ilustrado na Figura 2.4. Um circulador de ar (a) 

estabelece um fluxo de ar que chega até a câmara por duto de ar (b), conectado a uma 

toróide suspensa (c). O ar é distribuído uniformemente no ambiente interno ao passar 

através de furos regularmente espaçados. Uma outra toróide (d) disposta na base da 

estrutura é usada para a recirculação do ar. Dependendo da posição do baffle (e), o 

sistema opera no modo de recirculação (g) ou no modo ventilação (f). 

O modo de operação é determinado a partir da temperatura interna na câmara. 

Caso a temperatura esteja acima do desejado, o baffle é acionado na direção de (f) 

para permitir a troca de ar com o meio externo. O CO2, cujo fluxo é controlado por 

uma válvula (h), é injetado no sistema antes do circulador para permitir a mistura do 

gás com o fluxo de ar independente do modo de operação. 

 
Figura 2.4 - Diagrama de uma OTC com ventilação controlada (NORRIS et al., 1996a). 

 



 
 
 

15

A estratégia de funcionamento que possibilita a recirculação do ar resulta uma 

considerável redução no consumo de CO2. A economia no custo de manutenção do 

sistema é ainda mais significativa se considerarmos que vários experimentos podem 

ser realizados simultaneamente (NORRIS et al., 1996a). O aumento da temperatura 

interna é uma desvantagem em relação às câmaras que usam ventilação contínua, 

descritas por Norby et al. (1997), quando o objetivo principal é estudar os efeitos de 

uma atmosfera com elevada concentração de CO2 (NORRIS et al., 1996b). Outra 

desvantagem de implementar um sistema com ventilação controlada é que a variação 

na posição do baffle altera sensivelmente as características dinâmicas do processo, 

dificultando a sintonia de um eventual controlador. 

2.3.3 IRGA – Analisador de gases por infravermelho 

Segundo Hanan (1998) há diversas tecnologias para medir a concentração de 

CO2 no ar: absorção química, condutividade térmica, espectroscopia, cromatografia 

gasosa, condutividade elétrica. Todavia o principal processo utilizado atualmente é a 

espectroscopia de infravermelho ou simplesmente IRGA (do inglês, Infra Red Gas 

Analyzers), que é sensível até mesmo ao número de moléculas de dióxido de carbono 

por unidade de volume ou pressão. A aplicação de analisadores de gás para medir a 

concentração de CO2 em sistemas de OTC é uma unanimidade (HAM; OWENSBY; 

COYNE, 1993); (LONG; FARAGE; GARCIA, 1996); (NORBY, 1997) e (AIDAR et 

al., 2002). 

Gases formados por moléculas diatômicas heterogêneas1 absorvem fótons na 

faixa da radiação infravermelha. O dióxido de carbono, por exemplo, possui sua 

maior faixa de absorção em torno de um comprimento de onda (λ) de 4,25 μm. O 

único gás normalmente presente no ar cujo espectro de absorção sobrepõe o CO2 é o 

vapor de água (H2O), portanto faz-se necessário um filtro hidrofóbico para remover a 

umidade do ar que está sendo analisado. 

                                                 
 
 
1 Moléculas diatômicas heterogêneas são compostas por 2 átomos diferentes. Exemplos são: H2O, CO, 
N2O, CO2, entre outros. 
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Um IRGA é constituído de 4 partes básicas: um emissor infravermelho, uma 

célula de medição, um filtro óptico e um detector (Figura 2.5). A presença de 

moléculas de CO2 diminui a radiação que chega ao detector, causando uma 

atenuação na saída do sinal medido. Este sinal é então processado e disponibilizado 

na interface do equipamento. O filtro passa-faixa limita a radiação que chega ao 

detector para a faixa de interesse do gás em análise (LONG; FARAGE; GARCIA, 

1996). 

 
Figura 2.5 – Princípio de funcionamento de um IRGA. 

Dentre os IRGA, existem duas classes de dispositivos de acordo com o 

método utilizado para capturar as amostras de ar: com o auxílio de uma bomba ou 

por dispersão. Os primeiros necessitam de um regulador para ajustar o fluxo de ar 

que irá passar pela célula de medida. Entretanto o tempo de resposta proporcionado 

por esta classe de sensores é bem menor em relação aos que operam por dispersão. 

Esta vantagem é imprescindível para que o sistema possa responder rapidamente as 

variações na concentração dentro da câmara. 

2.3.4 Controle da injeção de CO2 

O fluxo de dióxido de carbono para o enriquecimento de uma câmara de topo 

aberto pode ser controlado manualmente através de reguladores mecânicos (HAM; 

OWENSBY; COYNE, 1993) e (NORBY et al., 1997) ou por válvulas solenóides on-

off e proporcionais. Apesar de ser possível atingir um desempenho razoável usando 
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válvulas on-off (LEES et al., 1998) operando com modulação da largura de pulso 

(PWM), estas demandam um período de PWM inferior a 10s para que flutuações não 

sejam observadas na concentração de CO2 da câmara (NORRIS, 1996a). 

Uma característica dinâmica inerente aos processos que envolvem transporte 

de fluidos é o tempo morto, também chamado de atraso de transporte, que é o tempo 

que esse processo demora a iniciar a resposta de um determinado estímulo. Em uma 

OTC este atraso é resultado do tempo necessário para o CO2 se misturar com o fluxo 

de ar gerado pelo circulador, entrar na câmara de forma homogênea e ser amostrado 

até o IRGA (NORRIS et al., 1996a). 

O atraso de transporte presente em sistemas de câmaras de topo aberto faz 

com que controladores de estrutura fixa como PI e PID apresentem um desempenho 

ruim (LEES et al., 1998). Isto ocorre porque, como há um atraso na realimentação da 

malha de controle, o ganho proporcional do controlador deve ser reduzido para não 

comprometer a estabilidade do sistema. 

Um controlador mais sofisticado para uma OTC foi desenvolvido (LEES et 

al., 1998) utilizando a abordagem de controle ótimo quadrático baseado no modelo 

do processo, o qual foi obtido a partir de dados experimentais realizados em malha 

aberta utilizando técnicas de Identificação de Sistemas. Resultados de testes práticos 

mostraram que foi possível manter a concentração de CO2 dentro de uma faixa de 

±100 ppm. Uma base teórica de controle ótimo pode ser encontrada com facilidade 

na literatura de engenharia de controle (KUO, 1992); (ÅSTRÖM; WITTENMARK, 

1997) e (GOODWIN; GRAEBE; SALGADO, 2001).  
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3 IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS 

Este capítulo é dedicado a apresentar e discutir os aspectos teóricos e práticos 

envolvidos com o procedimento de Identificação de Sistemas. Uma ênfase maior será 

dada às técnicas aplicadas à identificação paramétrica de modelos dinâmicos lineares. 

3.1 Introdução à Identificação de Sistemas 

Quando se interage com um sistema é necessário ter-se alguma idéia de como 

suas variáveis se relacionam. A descrição das características dos sinais observados é 

denominada modelo do sistema. Quando essa descrição é representada na forma de 

equações matemáticas como equações de diferenças ou diferenciais os modelos são 

chamados de modelos matemáticos (LJUNG, 1999). 

No contexto da engenharia de controle, modelos matemáticos podem ser 

utilizados para efetuar a sintonia de controladores de estrutura fixa (por exemplo: 

PID), para analisar o desempenho de sistemas de controle através de simulações e 

podem ser incorporados à estrutura do controlador, no caso de uma abordagem de 

controle avançado. 

Modelos matemáticos podem ser obtidos de duas maneiras. A primeira é 

dividir o sistema em subsistemas, cujas propriedades sejam bem compreendidas (leis 

físicas, químicas ou trabalhos anteriores). Esses subsistemas são então unificados e 

um modelo do sistema completo é obtido. Esta forma é conhecida como modelagem 

fenomenológica e não necessariamente envolve qualquer experimentação prática do 

sistema. Outra forma para desenvolver modelos é através de informações obtidas do 

próprio sistema. Para tanto, sinais de entrada e de saída do sistema são registrados e 

analisados para inferir um modelo. Esta abordagem é intitulada Identificação de 

Sistemas (LJUNG, 1999). 

Os modelos obtidos através da Identificação de Sistemas são determinados 

efetuando pequenas alterações nas variáveis de entrada do sistema em torno de uma 

condição nominal de operação. O modelo matemático é determinado a partir da 

resposta dinâmica do sistema e, portanto, é válido somente para uma dada faixa 
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próxima da condição nominal. Esta característica é uma desvantagem em comparação 

com os modelos desenvolvidos através de uma abordagem fenomenológica que 

possuem uma faixa mais ampla de validade (GARCIA, 2005). Além disso, os 

modelos obtidos analiticamente fornecem visão física do processo, uma vez que seus 

parâmetros possuem significado físico direto. 

Em contrapartida, em muitas situações práticas não há disponibilidade de 

tempo e até mesmo de conhecimento, dada a complexidade de um determinado 

processo, para desenvolver modelos a partir de princípios básicos da Física. Este 

aspecto revela uma considerável vantagem da técnica de Identificação de Sistemas, 

pois geralmente é mais simples e rápido modelar um sistema através de dados 

experimentais. A crescente complexidade dos processos a serem estudados e a 

disponibilidade de ferramentas de software e equipamentos rápidos e baratos para 

coletar e processar dados experimentais vem tornando cada vez mais interessante o 

uso da Identificação de Sistemas na modelagem de sistemas dinâmicos (AGUIRRE, 

2000). 

Apesar de serem válidos apenas em torno de uma condição nominal, os 

modelos que geram funções de transferência linear são adequados para muitos 

projetos e implementações de sistemas de controle de processos (MARLIN, 1995 

apud GARCIA, 2005). 

Um procedimento de Identificação de Sistemas é basicamente composto pelas 

seguintes etapas: 

• Projeto dos experimentos (testes dinâmicos e coleta de dados); 

• Pré-processamento do conjunto de dados; 

• Determinação das estruturas dos modelos candidatos; 

• Estimação de parâmetros; 

• Validação do modelo. 

As próximas seções devem descrever os principais aspectos que compõem a 

modelagem de sistemas dinâmicos através da Identificação de Sistemas. 
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3.2 Projeto dos experimentos 

Uma vez que a Identificação de Sistemas se propõe a obter modelos a partir 

de dados experimentais, é necessário gerar tais dados. Três aspectos fundamentais 

nesta etapa são: onde excitar a planta1, que tipo de sinal usar a fim de obter dados 

que sejam representativos dessa dinâmica e como amostrar tais dados (AGUIRRE, 

2000). 

Muitas das escolhas necessárias durante o projeto dos experimentos dependem 

de conhecimento prévio do processo. Muitas vezes, quando pouco se conhece a 

respeito da dinâmica do sistema que se quer modelar, ensaios preliminares utilizando 

uma excitação do tipo degrau, a uma taxa de amostragem suficientemente rápida, 

podem ser realizados para revelar estimativas de características como constantes de 

tempo, níveis de ruído e atraso de transporte. Essas informações dão subsídios para 

uma escolha mais adequada do período de amostragem, do sinal de excitação e da 

duração do experimento para coleta de dados. 

3.2.1 Seleção dos sinais de entrada e saída 

Para projetar um ensaio de coleta de dados é necessário antes de mais nada 

definir as variáveis de entrada e saída do processo cuja dinâmica se quer identificar. 

Ao se buscar um modelo matemático que relacione dinamicamente duas variáveis de 

um sistema, parte-se do pressuposto de que há correlação significativa entre tais 

variáveis que justifiquem o modelo. Evidentemente, se não houver nenhuma relação 

de causa e efeito entre duas variáveis, a busca de um modelo que as relacione torna-

se injustificada. Outro pressuposto comum ao se escolher as variáveis y(k) e u(k) 

como entrada e saída de um modelo, respectivamente, é que ó sinal u(k) é, uma causa 

de y(k). Se tais variáveis forem invertidas, o modelo resultante precisaria ser não 

causal para satisfazer as restrições impostas pelos dados. 

                                                 
 
 
1 Neste capítulo a palavra planta refere-se a uma instalação capaz de desempenhar uma determinada 
função; no jargão da engenharia de controle, planta é um sistema a controlar. 
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Em muitas situações, a escolha das variáveis que serão usadas como entradas 

e saídas é simples de ser feita. Por exemplo, nos casos em que se deseja um modelo 

para a “planta” de uma malha de controle, o sinal de entrada é a saída do controlador, 

ou variável manipulada, e o sinal de saída é a variável controlada (AGUIRRE, 2000). 

Podem haver sinais associados ao processo que devam ser considerados como 

entrada, no sentido que afetam o sistema, mesmo que não seja possível ou permitido 

manipulá-los. Se estes sinais são mensuráveis, é altamente desejável incorporá-los ao 

conjunto de dados de entrada e tratá-los como tal durante a construção do modelo, 

embora do ponto de vista operacional, estes sinais que podem ser medidos mas não 

manipulados, são considerados perturbações mensuráveis (LJUNG, 1999). 

3.2.2 Sinal de excitação 

Características dinâmicas e estáticas que não forem excitadas não aparecerão 

nos dados, o que não estiver nos dados não pode ser identificado. Tal princípio é 

utilizado, por exemplo, quando um sistema é excitado em torno de um ponto de 

operação. Nesse caso, como as não-linearidades não foram excitadas no teste, é 

possível, pelo menos em princípio, ajustar um modelo linear aos dados assim obtidos 

(AGUIRRE, 2000). 

A faixa de operação que o modelo deva cobrir determina, em parte, a 

amplitude do sinal de entrada e a escolha da estrutura do modelo. Um modelo linear 

que possa ser usado para controle regulatório estacionário em torno de um dado valor 

de referência requer um experimento com uma amplitude de entrada baixa o 

suficiente que a linearização não seja violada. Por outro lado, se o objetivo é obter 

um modelo não-linear que possa ser utilizado em um controle de faixa ampla, o 

experimento deve cobrir toda faixa de excursão permitida (GARCIA, 2005). 

Sinais do tipo degrau e senoidal podem ser usados para identificar um modelo 

graficamente através da análise transitória e da resposta em freqüência. Entretanto 

em muitas situações práticas estes sinais não são adequados, dependendo da relação 

sinal - ruído dos sinais medidos. 

Um requisito para a identificação em sistemas ruidosos é que o conjunto de 

dados deve ser suficientemente informativo. Um experimento em malha aberta é 
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considerado informativo para um modelo com n parâmetros se o sinal de entrada for 

persistentemente excitante pelo menos de ordem n (LJUNG, 1999). Isto significa que 

a densidade espectral de potência do sinal de entrada deve ser diferente de zero em 

pelo menos n pontos. A definição formal de persistência de excitação pode ser 

encontrada na literatura de Identificação de Sistemas (LJUNG, 1999); (AGUIRRE, 

2000); (GARCIA, 2005). 

O sistema a ser identificado tem os modos (propriedades) dominantes dentro 

de uma faixa finita de freqüências. Como os modos de interesse do sistema devem 

ser excitados para que apareçam nos dados, pode-se dizer que do ponto de vista desse 

sistema, um sinal persistentemente excitante deve possuir energia suficiente na faixa 

de freqüências dominantes, ou seja, a entrada deve excitar a dinâmica da planta. 

Sinais aleatórios são persistentemente excitantes de todas as ordens. Isto os 

torna bastante adequados, do ponto de vista teórico, para gerar dados suficientemente 

informativos. Entretanto foi argumentado (AGUIRRE, 2000) que tais sinais não são 

necessariamente fáceis de serem gerados e utilizados. Há ainda uma classe de sinais 

que possuem características semelhantes e são processados de forma mais simples, 

denominados pseudo-aleatórios. 

Dentre os sinais pseudo-aleatórios, os sinais binários, ou simplesmente PRBS 

(do inglês, Pseudo Random Binary Signal) são comumente usados na identificação 

de sistemas lineares. Tais sinais são denominados binários porque comutam entre 

dois níveis. As mudanças de valor podem ocorrer apenas em instantes bem definidos, 

múltiplos de uma duração mínima (TB). A Figura 3.1 ilustra a forma de um PRBS 

onde TB tem a duração de 4 amostras. 

O PRBS pode ser gerado usando um registrador de deslocamento, que gere 

uma seqüência de zeros e uns, sendo que a cada instante (TB) um novo valor deve ser 

gerado. Dessa forma, o PRBS é um sinal puramente determinístico: dados os estados 

iniciais do registrador, seus futuros estados podem ser computados exatamente. No 

entanto, sua função correlação se assemelha à função correlação do ruído branco 

(GARCIA, 2005). 

B
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Figura 3.1 – Exemplo de um sinal PRBS. 

Na prática, é comum utilizar um gerador de números aleatórios entre ±1, e de 

acordo com o sinal do número gerado, a entrada assume um dos níveis possíveis. 

Porém, a rigor, quando gerado dessa maneira o sinal é denominado binário aleatório, 

ou RBS (do inglês, Random Binary Signal), uma vez que os valores futuros não 

podem mais ser determinados de antemão. Geralmente, TB (a duração mínima em 

cada patamar) deve ser aproximadamente 3 a 5 períodos de amostragem (AGUIRRE, 

2000). 

3.2.3 Período de amostragem 

Os dados experimentais são coletados através de um sistema de aquisição que 

registra os dados na forma de pontos discretos no tempo. O intervalo de tempo entre 

duas amostras sucessivas é chamado período de amostragem (TS). Define-se ainda a 

taxa de amostragem fS como sendo o inverso do período de amostragem (1/TS). 

A taxa de amostragem determina o componente mais alto de freqüência que é 

possível observar no sinal amostrado, de acordo com o teorema da amostragem de 

Nyquist (GARCIA, 2005). Uma vez que componentes do sinal acima da freqüência 

de Nyquist, fN = 1/(2·TS), não serão bem amostradas para um determinado valor de 

TS, é comum utilizar filtros a fim de cortar tais freqüências e assim evitar que o sinal 

seja corrompido pelo efeito de aliasing (AGUIRRE, 2000). 
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O teorema de Shanon diz que um sinal que não contenha componentes de 

freqüência acima de (2·TS)-1 pode ser determinado unicamente a partir das amostras 

de tal sinal separadas por um período TS. Na prática, entretanto, é escolhida uma taxa 

de amostragem entre 5 a 10 vezes a maior freqüência de interesse contida nos dados. 

Ou seja, ao projetar um experimento de coleta de dados, deve-se levar em conta que 

é freqüentemente muito pior selecionar o intervalo de amostragem muito grande do 

que muito pequeno. Outra regra prática aproximada é estipular que o intervalo de 

amostragem seja tomado como 10% do tempo de acomodação de uma resposta ao 

degrau (SÖDERSTRÖM; STOICA, 1989 apud GARCIA, 2005). 

Além de gerar um maior volume de dados, dois problemas são colocados 

(LJUNG, 1999) quando um experimento é superamostrado: a determinação do 

modelo discreto se torna muito sensível, pois os pólos do modelo no plano complexo 

tendem ao ponto z = 1 e os parâmetros estimados concentram-se em ajustar o modelo 

às componentes de alta freqüência do sinal amostrado (a dinâmica de ruídos passa a 

ser modelada). 

Entretanto, quando um conjunto de dados é obtido através de uma taxa de 

amostragem muito lenta, nada pode ser feito para contornar o problema. Logo, é 

recomendável amostrar o processo tão rápido quanto possível e, durante a análise, 

desprezar alguns pontos (GARCIA, 2005), decimando o conjunto de dados. 

Além dos critérios discutidos, um método heurístico para escolha do período 

de amostragem (AGUIRRE, 2000) foi desenvolvido baseado na análise das funções 

de autocovariância e tem dado boas indicações em casos práticos. 

3.3 Pré-processamento dos dados experimentais 

Depois que os dados foram coletados a partir de um experimento, eles não 

necessariamente estão adequados para serem utilizados nos algoritmos de estimação 

de parâmetros (LJUNG, 1999). Algumas técnicas de pré-processamento podem 

eliminar ruídos, trechos de dados corrompidos, tendências indesejáveis, perturbações 

de baixa freqüência, entre outras deficiências que podem ser encontradas nos dados 

experimentais. 
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Conforme discutido anteriormente, o modelo é uma versão linearizada do 

sistema real em torno de um ponto de operação. Os valores estacionários referentes 

às condições de trabalho devem ser removidos dos dados, pois a linearização deve 

ser feita em torno de um ponto de equilíbrio. Ou seja, o modelo deve se concentrar 

em explicar como variações na entrada causam variações na saída do processo. 

Perturbações não medidas podem adicionar componentes periódicos ou de 

baixa de freqüência que não são relevantes para a identificação do modelo. Estes 

efeitos, também chamados de tendências (do inglês, trends), podem ser vistos como 

uma variação temporal do ponto de trabalho. Há ferramentas (LJUNG, 2003) para 

tratar a presença desses distúrbios no conjunto de dados. 

Na prática, os equipamentos de aquisição de dados não são perfeitos. Pode 

ocorrer de partes do conjunto de dados estar corrompido por falha de comunicação 

com o sensor ou mesmo por erros de medida. Uma inspeção visual nos dados antes 

de realizar a estimação dos parâmetros pode identificar trechos de dados corrompidos 

(outliers) e evitar distorções no modelo resultante. 

Outro aspecto prático é a presença de ruído nos dados amostrados. A pré-

filtragem dos sinais é uma boa maneira de remover distúrbios de alta freqüência.  

Além disso, dependendo do propósito do modelo, é possível garantir que a estimação 

se concentre nas faixas de freqüência de maior importância. Por exemplo, quando o 

objetivo é o projeto de um controlador, a banda passante desejada para o sistema em 

malha fechada é a faixa de freqüências de maior interesse (LJUNG, 2003). 

3.4 Determinação de estruturas candidatas de modelos matemáticos 

A maior classe de sistemas dinâmicos considerados tanto na literatura quanto 

em aplicações práticas são os lineares e invariantes no tempo. É bem verdade que 

eles representam apenas idealizações dos processos reais; todavia, as aproximações 

geralmente são justificáveis e as considerações de projeto baseado na teoria de 

sistemas lineares proporciona bons resultados em muitas situações (LJUNG, 1999). 

Antes de abordar os critérios relacionados à seleção de estruturas de modelos, 

faz-se necessário uma breve discussão sobre a representação discreta de sistemas 

lineares e invariantes no tempo. 
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3.4.1 Representação discreta de sistemas lineares 

O texto a seguir irá considerar apenas sistemas no tempo discreto, pois os 

dados observados são sempre obtidos por amostragem. Essa é a maneira mais direta 

de relacionar os dados experimentais às estruturas de modelos lineares. 

Modelos de sistemas lineares invariantes no tempo podem ser representados 

de diversas formas: pela sua resposta ao pulso, pela função de transferência ou 

através de modelos de espaço de estados. 

Seja um sistema discreto com um sinal de entrada u(k) e um sinal de saída 

y(k). O sistema é dito invariante no tempo se sua resposta a um determinado sinal de 

entrada, partindo-se sempre das mesmas condições iniciais, for sempre a mesma, 

independente do tempo em que o sinal de entrada ocorrer. Ele é dito linear se sua 

saída para uma combinação linear de entradas é a mesma combinação linear das saídas 

para cada entrada individual, ou seja, se o teorema da sobreposição for satisfeito 

(GARCIA, 2005). 

A função de transferência discreta G(z) para um sistema linear e invariante no 

tempo é definida como sendo a razão entre as transformadas z da seqüência de saída 

pela de entrada: 

 Y(z)G(z)
U(z)

=  (3.1) 

A resposta ao pulso g(k) pode ser obtida a partir da transformada z inversa da 

função de transferência discreta: 

 { }1g(k) G(z)−= Ζ   

Da teoria de sistemas lineares, a resposta ao pulso g(k) pode ser usada para 

calcular a resposta de um sistema y(k) a uma seqüência de entrada u(k), através do 

somatório de convolução: 

 
i 0

y(k) g(i) u(k i)
∞

=

= ⋅ −∑  (3.2) 

Introduzindo os operadores de deslocamento para frente q (forward shift 

operator) e para trás q-1 (backward shift operator) onde: 
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 1

q u(k) u(k 1)
q u(k) u(k 1)−

⋅ = +

⋅ = −
 (3.3) 

A eq. (3.2) pode ser reescrita como (LJUNG, 1999): 

 

i

i 0 i 0

i

i 0

y(k) g(i) u(k i) g(i) q u(k)

g(i) q u(k) G(q) u(k)

∞ ∞
−

= =

∞
−

=

⎡ ⎤= ⋅ − = ⋅ ⋅⎣ ⎦

⎡ ⎤
= ⋅ ⋅ = ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑

∑
 (3.4) 

Existem representações matemáticas que são especialmente adequadas à 

Identificação de Sistemas, tais representações expressam funções de transferências 

como funções racionais. A relação entre a entrada e saída de um processo G(q) pode 

ser escrita na forma racional (GARCIA, 2005): 

 
1 2

1 2 m
1 2

1 2 n

b q b q b qB(q)G(q)
A(q) 1 a q a q a q

− − −m

n− −

+ + +
=

+ + + + −  (3.5) 

Substituindo a razão de polinômios no resultado da eq. (3.4), implica que: 

( ) ( )1 2 n 1 2 m
1 2 n 1 2 m1 a q a q a q y(k) b q b q b q u(k)− − − − − −+ + + + ⋅ = + + + ⋅  

E finalmente, aplicando a definição do operador atraso, resulta: 

  (3.6) 1 n 1 my(k) a y(k 1) a y(k n) b u(k 1) b u(k m)+ − + + − = − + + −

Isolando y(k) e conhecendo os coeficientes dos polinômios B(q) e A(q) na eq. 

(3.5) é possível predizer a saída do sistema para o instante k a partir dos valores das n 

saídas anteriores e das m entradas anteriores. A eq. (3.6) representa um modelo do 

sistema na forma de equação de diferenças. 

Entretanto, usar um modelo para calcular exatamente a saída de um processo, 

não é realístico. Sempre há sinais que estão além da compreensão do modelador, por 

exemplo: erros de medição, variações nos parâmetros do modelo e até entradas não 

controladas. Dentro de uma abordagem linear, tais efeitos podem ser incorporados ao 

modelo do processo como um termo aditivo v(k). Portanto considerando o efeito de 

perturbações na eq. (3.2) teremos: 

  (3.7) 
i 0

y(k) g(i) u(k i) v(k)
∞

=

= ⋅ − +∑
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Além das formas clássicas de modelar perturbações (pulso, degrau, rampa ou 

senóide), muitas vezes é conveniente representá-las como realizações de processos 

estocásticos (ÅSTRÖM; WITTENMARK, 1997) uma vez que a maior característica 

desses distúrbios é que seu valor não pode ser conhecido antecipadamente. Portanto, 

é natural empregar um quadro probabilístico para avaliar qualitativamente valores 

futuros das perturbações a partir de informações anteriores (LJUNG, 1999). 

Uma forma de modelar as perturbações é como uma seqüência de variáveis 

aleatórias, onde v(k) é dado por: 

 
i 0

v(k) h(i) e(k i)
∞

=

= ⋅ −∑  (3.8) 

As perturbações v(k) são então modeladas como saídas de sistemas dinâmicos 

lineares, representado pela resposta ao pulso h(i), tendo como entrada ruído branco 

e(k) de média zero e variância σ2. Embora essa descrição não permita caracterizações 

completamente gerais de todas as perturbações, ela é suficientemente versátil para a 

maioria dos propósitos práticos (LJUNG, 1999). 

Uma comparação entre as eq. (3.2) e (3.8) mostra que os modelos do processo 

e das perturbações são similares, sendo que a única diferença é o sinal de entrada. 

Sendo assim as perturbações v(k) são dadas por:  

 v(k) H(q) e(k)= ⋅  (3.9) 

A descrição geral de um sistema linear com perturbações modeladas por 

processos estocásticos (Figura 3.2) é obtida considerando as eq. (3.4) e (3.9): 

 y(k) G(q) u(k) H(q) e(k)= ⋅ + ⋅  (3.10) 

 
Figura 3.2 – Representação de sistema linear com perturbação aditiva (GARCIA, 2005). 
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As representações de sistemas lineares como as equações de diferenças e os 

modelos no espaço de estado, são equivalentes à descrição formada por G(q) e H(q). 

Apesar da equivalência entre q e z, na literatura relativa à Identificação de 

Sistemas, emprega-se o operador de atraso q-1, pois z-1 a rigor não é um operador, 

mas sim o inverso de uma variável complexa. Além disso, G(q) é uma expressão no 

domínio do tempo ao passo que G(z) é uma representação no domínio da freqüência 

(GARCIA, 2005). 

3.4.2 Estruturas de modelos lineares e invariantes no tempo 

Talvez o modo mais imediato de parametrizar G(q) e H(q) seja representá-los 

como funções racionais e deixar os parâmetros serem os coeficientes do numerador e 

do denominador. Nesta seção serão apresentadas algumas maneiras de efetuar tais 

parametrizações. Tais estruturas de modelos são também conhecidas como modelos 

caixa-preta (LJUNG, 1999). 

De uma forma geral um modelo linear é representado da seguinte maneira: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )B q C q
A q y k u k e k

F q D q
⋅ = +  (3.11) 

Onde A(q), B(q), C(q), D(q) e F(q) são os polinômios definidos a seguir: 

 

1 2
1 2 n
1 2 m

1 2 m
1 2

1 2

1 2
1 2

1 2
1 2

A(q) 1 a q a q a q

B(q) b q b q b q

C(q) 1 c q c q c q

D(q) 1 d q d q d q

F(q) 1 f q f q f q

n

γ
γ

β
β

α
α

− −

− − −

− − −

−

− − −

− − −

= + + + +

= + + +

= + + + +

= + + + +

= + + + +

 (3.12) 

Na prática, muitos sistemas contêm um atraso nk períodos de amostragem, e 

conseqüentemente alguns coeficientes do polinômio B(q) são nulos (LJUNG, 1999): 

( ) ( )k k k k

k k k k

n n 1 n m 1 n
n n 1 n m 1 nB q b q b q b q q B q , b 0− − − − − + −

+ + −= + + + = ≠  

Este atraso pode ser representado explicitamente: 
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 ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )kn B q C q
A q y k q u k e k

F q D q
−⋅ = ⋅ +  (3.13) 

Para facilitar a notação, a discussão a seguir utiliza nk=1 e, portanto, a forma 

geral da eq. (3.11). Porém vale lembrar que para utilizar a representação em que o 

atraso é colocado em evidência eq. (3.13), basta substituir u(k) por u(k - nk + 1). 

De acordo com os coeficientes dos polinômios da eq. (3.12) é possível gerar 

dezenas famílias de estruturas de modelos, todavia na maioria dos casos práticos um 

ou mais desses polinômios são igualados à unidade (GARCIA, 2005), dando origem 

às famílias de estruturas comumente utilizadas em Identificação de Sistemas: 

Polinômios Utilizados Nome da Estrutura 
A, B ARX 

A, B, C ARMAX 
A, B, C, D ARARMAX 

B, F OE (output error) 
B, C, D, F BJ (Box-Jenkins) 

Tabela 3.1 – Algumas famílias de estruturas de modelos lineares (LJUNG, 1999). 

Supondo um modelo linear representado pela equação de diferenças: 

1 n 1 my(k) a y(k 1) a y(k n) b u(k 1) b u(k m) e(k)+ − + + − = − + + − +  (3.14) 

Aplicando as definições da eq. (3.12), o modelo pode ser reescrito: 

 A(q) y(k) B(q) u(k) e(k)⋅ = ⋅ +  (3.15) 

Verifica-se que a eq. (3.15) corresponde a eq. (3.11) para os polinômios C(q), 

D(q) e F(q) igualados a unidade. Portanto, conforme mostrado na Tabela 3.1 trata-se 

de um modelo ARX (auto-regressivo com entradas exógenas1). 

Isolando y(k) na eq. (3.14): 

1 n 1 my(k) a y(k 1) a y(k n) b u(k 1) b u(k m) e(k)= − − − − − + − + + − +  (3.16) 

Define-se o vetor de parâmetros θ, e de observações φ(k): 

                                                 
 
 
1 Entradas exógenas são entradas provenientes do meio externo. 
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 [ ]T1 n 1a a b bθ = m  (3.17) 

  (3.18) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) T
k y k 1 y k n u k 1 u k mϕ ⎡ ⎤= − − − − − −⎣ ⎦…

Substituindo as eq. (3.17) e (3.18) na eq. (3.16), a saída y(k) é expressa por: 

  (3.19) Ty(k) (k) e(k)θ ϕ= +

Define-se então o erro de modelagem num instante k como a diferença entre o 

valor real e a predição: 

 ˆ(k) y(k) y(k | )ε θ= −  (3.20) 

Como o ruído branco e(k) é usado para representar o erro da predição no instante k, 

pode-se substituir e(k) na eq. (3.19) por ε(k), resultando a expressão: 

  (3.21) Tŷ(k | ) (k)θ θ ϕ=

Por isso a eq. (3.21) é tida como o preditor de y(k) a partir das observações da 

saída y até o instante k-1 e do modelo do sistema, parametrizado pelo vetor θ. Esta é 

uma importante propriedade da estrutura ARX, pois métodos simples e poderosos de 

estimação podem ser usados para determinar θ (LJUNG, 1999). 

A maior desvantagem da estrutura proposta na eq. (3.14) é a falta de liberdade 

para descrever perturbações. Pode-se adicionar flexibilidade ao modelo descrevendo 

o erro da equação como uma média móvel do ruído branco: 

 
1 n 1

m 1

y(k) a y(k 1) a y(k n) b u(k 1)

b u(k m) e(k) c e(k 1) c e(k )γ γ

+ − + + − = − +

+ − + + − + + −
 (3.22) 

E de forma análoga como foi feito para a estrutura ARX, a eq. (3.22) pode ser 

reescrita como: 

 A(q) y(k) B(q) u(k) C(q) e(k)⋅ = ⋅ + ⋅  (3.23) 

Devido ao termo de media móvel (MA, do inglês moving average) C(q)·e(k), 

o modelo da eq. (3.23) é denominado ARMAX (auto-regressivo com média móvel e 

entradas exógenas). Os modelos ARMAX tem se tornado uma ferramenta padrão na 

descrição e projeto de sistemas de controle (LJUNG, 1999). 

Neste caso o vetor de parâmetros θ é definido: 
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  (3.24) 
T

1 n 1 m 1a a b b c cγθ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦

Para determinar o preditor para uma estrutura ARMAX, substitui-se o ruído 

branco usado para modelar as perturbações na eq. (3.23) pelo segundo membro da 

eq. (3.20): 

 [ ]ˆA(q) y(k) B(q) u(k) C(q) y(k) y(k | )θ⋅ = ⋅ + ⋅ −  

Pode-se isolar o termo do preditor: 

 [ ]ˆC(q) y(k | ) B(q) u(k) C(q) A(q) y(k)θ⋅ = ⋅ + − ⋅  

Somando [ ] ˆ1 C(q) y(k | )θ− ⋅  a ambos os membros da equação resulta: 

[ ]ˆ ˆ ˆy(k | ) B(q) u(k) C(q) y(k) y(k | ) y(k | ) A(q) y(k)θ θ= ⋅ + ⋅ − + − ⋅θ  

E finalmente, adicionando a parcela nula y(k)-y(k) ao segundo membro é possível 

obter a expressão para um preditor de um modelo ARMAX (LJUNG, 1999): 

[ ] [ ] [ ]ˆ ˆy(k | ) B(q) u(k) C(q) 1 y(k) y(k | ) 1 A(q) y(k)θ θ= ⋅ + − ⋅ − + − ⋅  (3.25) 

E finalmente substituindo o termo y(k)-ŷ(k│θ) pelo erro de modelagem ε(k) na eq. 

(3.25) tem-se o vetor de regressores de um modelo ARMAX: 

 
( )

T

k, y(k 1) y(k n) u(k 1)

u(k m) (t 1, ) (t , )

[
]

ϕ θ

ε θ ε γ θ

= − − − − −

− − −
 (3.26) 

O preditor da eq. (3.25) pode ser expresso na forma de produto escalar usando 

o vetor de parâmetros θ (3.24) e de regressores φ(k, θ): 

 Tŷ(k | ) (t, )θ ϕ θ θ= ⋅  (3.27) 

Apesar da semelhança com a regressão linear na eq. (3.21), o preditor de um 

modelo ARMAX é considerado uma regressão pseudo-linear, devido ao efeito não-

linear de θ no vetor φ(k, θ) (LJUNG, 1999). 

Nas estruturas auto regressivas discutidas até momento (ARX e ARMAX) 

tanto o modelo do processo G(q) como o de perturbações H(q) possuem o polinômio 

A(q) em comum no denominador. Do ponto de vista físico pode parecer mais natural 
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parametrizar tais funções de forma independente. A estutura de modelos de erro na 

saída, ou simplesmente OE (do inglês, Output Error) permite esta flexibilidade. 

Caso se suponha que a relação entre entrada e saída não perturbada υ possa 

ser escrita como uma equação linear de diferenças, e que as perturbações consistam 

em ruído branco na medição, então se obtem a seguinte representação (LJUNG, 

1999): 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
1

1 m

k f k 1 f k

b u k 1 b u k m
γυ υ υ γ+ ⋅ − + + ⋅ −

= ⋅ − + + ⋅ −
 (3.28) 

 ( ) ( ) ( )y k k e kυ= +  (3.29) 

Aplicando o operador de atraso q-1 na eq. (3.28) e substituindo em (3.29): 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( )B q

y k u k e k
F q

= ⋅ +  (3.30) 

O vetor de parâmetros de um modelo OE é dado por: 

 
T

1 m 1b b f fγθ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦  (3.31) 

Como é impossível observar a saída não perturbada υ(k), o preditor de um 

modelo OE deve ser calculado a partir do sinal de entrada e do vetor de parâmetros θ 

através da eq. , ou seja: (3.28)

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) (
1 m

1

ŷ k, k, b u k 1 b u k m

f k 1, f k ,γ

θ υ θ

)υ θ υ

= = ⋅ − + + ⋅ −

− ⋅ − − − ⋅ − γ θ
 (3.32) 

O vetor de regressão φ(k, θ) é portando: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) T
t, u k 1 u k m k 1, k ,ϕ θ υ θ υ γ θ⎡ ⎤= − − − − − −⎣ ⎦  (3.33) 

Assim como o preditor de uma estrutura ARMAX, neste caso o preditor 

também é uma regressão pseudo-linear, uma vez que o vetor de regressores φ(k, θ) 

da eq. (3.33) também é influenciado de forma não-linear por θ.  
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3.4.3 Critérios para seleção de estruturas 

Selecionar a estrutura, ou a ordem, do modelo implica em determinar o grau 

de cada um dos polinômios da estrutura genérica da eq. (3.11). A forma mais natural 

de se buscar uma estrutura adequada de modelo é simplesmente testar diversas delas 

e comparar os resultados das simulações dos modelos gerados (GARCIA, 2005). 

A necessidade de se escolher adequadamente a ordem de um sistema pode ser 

apreciada verificando-se que, se a ordem usada for (muito) menor do que a ordem 

efetiva do sistema real, o modelo não possuirá a complexidade estrutural necessária 

para reproduzir a dinâmica do sistema. Por outro lado, se a ordem do modelo for 

muito maior do que a necessária, a estimação de parâmetros estará provavelmente 

mal-condicionada e uma representação mais complexa será gerada. 

Um indicativo de uma estrutura de ordem elevada é a proximidade de pólos e 

zeros da função de transferência, de maneira que um par (formado por um pólo e um 

zero muito próximo) pode ser cancelado. Tal fato pode ser usado como um meio de 

determinar a ordem do modelo (AGUIRRE, 2000). 

À medida que mais parâmetros são incluídos na estrutura do modelo, o 

número de graus de liberdade aumenta permitindo um ajuste mais exato aos dados. 

Uma forma alternativa de estimar a ordem de um modelo linear é através do critério 

de informação de Akaike – AIC (do inglês, Akaike’s Information Criterion) definido 

como (GARCIA, 2005): 

 2
ERRO

2 dim( )AIC ln ( )
N

θσ θ ⋅⎡ ⎤= +⎣ ⎦  (3.34) 

Onde σ2
ERRO é a variância do erro de modelagem, N é o número de pontos usados na 

estimação o modelo e dim(θ) é a dimensão do vetor de parâmetros. O melhor modelo 

é o que resultar num menor índice. 

Este critério penaliza tanto erros de modelagem como a complexidade da 

estrutura do modelo. Outras formas semelhantes para avaliar estruturas de modelos 

são discutidas na literatura (AGUIRRE, 2000); (GARCIA, 2005). 
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3.5 Estimação de parâmetros 

Uma vez que uma estrutura de modelos candidatos tenha sido escolhida e 

parametrizada, usando o vetor de parâmetros θ, a etapa de estimação de parâmetros 

pode ser formulada como um problema de otimização, onde o melhor modelo é 

aquele que melhor se adequa aos dados observados de acordo com um determinado 

critério (ÅSTRÖM; WITTENMARK, 1997). 

Uma medida que permite avaliar a estimação dos parâmetros é através da 

somatória dos quadrados dos erros entre valores reais e estimados, dada por: 

 [
N

2
N

k 1

1 ˆV ( ) y(k) y(k | )
N

]θ θ
=

= −∑  (3.35) 

Onde N é a dimensão do conjunto de dados para a estimação dos parâmetros. 

Este índice é denominado função perda (do inglês, loss function). O método 

dos mínimos quadrados (MMQ) é uma das formas de calcular o vetor de parâmetros 

N̂θ  que minimiza a função perda na eq. (3.35), e conseqüentemente determina o 

melhor modelo segundo este critério. 

Tomando como exemplo uma estrutura ARX, pode-se substituir a eq. (3.21) 

na expressão da função perda: 

 
N 2T

N
k 1

1V ( ) y(k) (k) )
N

θ ϕ
=

θ⎡ ⎤= − ⋅⎣ ⎦∑  (3.36) 

Como a função perda V (N θ) é quadrática em θ, o seu valor mínimo pode ser 

encontrado igualando a zero a derivada em relação ao vetor de parâmetros: 

 

N
T

N N
k 1

N N
T

N
k 1 k 1

d 2 ˆ0 V ( ) (k) y(k) (k)
d N

ˆ(k) y(k) (k) (k)

θ ϕ ϕ
θ

ϕ ϕ ϕ θ

=

= =

θ⎡ ⎤= = ⋅ − ⋅⎣ ⎦

⋅ = ⋅ ⋅

∑

∑ ∑
  

Isolando o vetor de parâmetros N̂θ : 

  (3.37) 
1N N

T
N

k 1 k 1

ˆ (k) (k) (k) y(k)θ ϕ ϕ ϕ
−

= =

⎡ ⎤
= ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦
∑ ∑
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O método dos mínimos quadrados também pode ser aplicado empregando 

uma notação matricial para estimar o vetor de parâmetros como mostrado em Garcia 

(2005). A solução do problema é dada pela seguinte equação: 

 
1T

N N N Nθ̂
−

Ν⎡ ⎤= Φ Φ ⋅Φ ⋅Υ⎣ ⎦  (3.38) 

Onde: 

 

N

N 1

T

N
T

N dim( )

y(1)
Y

y(N)

(1)

(N)
ϕ

ϕ

ϕ

×

×

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎢ ⎥Φ = ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

 A representação matricial da eq. (3.38) mostra que se a matriz ФN
TФN é não-

singular, e conseqüentemente inversível, então o problema de minimizar a função 

peso V (N θ) possui solução única, dada pelo vetor de parâmetros Nθ̂ . 

Apesar da importância em conhecer os principais aspectos envolvidos na 

estimação de parâmetros dada a sua importância no procedimento de identificação, 

na prática, o problema de encontrar o melhor modelo dentro de uma estrutura não é 

resolvido de forma analítica como mostrado anteriormente, pois uma vez definido o 

vetor de regressores φ(k), ferramentas computacionais (LJUNG, 2003) são utilizadas 

para determinar os parâmetros do modelo. 

3.6 Técnicas para validação do modelo 

Uma vez obtido o modelo mais adequado dentro de uma estrutura proposta, 

antes de encerrar o procedimento de identificação é necessário verificar a validade do 

modelo obtido. A etapa de validação se encarrega desse problema. Para verificar se 

um modelo é suficientemente “bom”, alguns aspectos devem ser considerados 

(LJUNG, 1999): 
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1. O modelo é bom o bastante para atender aos seus propósitos? 

2. As simulações estão de acordo com os dados observados? 

3. O modelo descreve o sistema real? 

Geralmente, o método para responder a estas questões é confrontar o modelo 

estimado com informações do sistema real. Tais informações incluem conhecimento 

prévio do processo, dados experimentais e experiência adquirida ao usar o modelo. 

Em aplicações de identificação a entidade mais natural para confrontar os modelos 

são os dados experimentais, portanto as técnicas de validação de modelos são 

focadas na questão 2 (LJUNG, 1999). Uma outra técnica para validação intitulada 

“Análise de resíduos” também será abordada nesta seção. 

3.6.1 Validação de modelos através de simulações 

A forma mais usual de se validar um modelo é através da comparação entre a 

simulação do modelo obtido com dados medidos. Nesse caso, deseja-se saber se o 

modelo reproduz ao longo do tempo os dados observados. Entretanto, um cuidado 

básico precisa ser observado: ao realizar tal comparação não é aconselhável utilizar 

os mesmos dados empregados na estimação dos parâmetros para validar o modelo. 

Não é surpreendente que um modelo possa ter um bom desempenho quando 

avaliado com o próprio conjunto de dados com que foi gerado (GARCIA, 2005). O 

teste real é verificar se ele é capaz de descrever o comportamento do processo com 

base em um conjunto novo de dados. Portanto, na prática o ideal é efetuarem-se dois 

testes independentes gerando-se, assim, dois conjuntos de dados. Um deles é usado 

na estimação dos parâmetros e outro na validação do modelo. Se dois testes distintos 

não puderem ser realizados, então se divide o único conjunto disponível em duas 

partes (não necessariamente iguais), sendo cada uma das partes usada numa etapa 

diferente (AGUIRRE, 2000). 
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3.6.2 Análise de resíduos 

Os testes de simulação não indicam se o modelo possui falhas corrigíveis. Por 

exemplo, se as simulações apresentarem erros significativos comparados aos dados 

observados, não é possível afirmar se ocorreram devido a problemas na estimação de 

parâmetros ou se a dinâmica que produziu os dados não pode ser satisfatoriamente 

representada pelo modelo sendo validado. O procedimento de análise de resíduos 

informa se os parâmetros foram ou não estimados corretamente (AGUIRRE, 2000). 

A parte dos dados que o modelo não foi capaz de reproduzir é chamada de 

resíduos. Uma análise destes dados pode revelar informações importantes a respeito 

da qualidade do modelo estimado. O vetor de resíduos ε(k) é definido como sendo a 

diferença entre o vetor de dados observados e de simulações do modelo ( N̂θ ): 

 ( ) ( ) ( ) ( )N
ˆ ˆk k | y k y k | N̂ε ε θ θ= = −  (3.39) 

Um ponto de partida simples e pragmático para iniciar a análise é computar 

estatísticas básicas do vetor de resíduos (LJUNG, 1999): 

 

( )

( )

1 k

N
2 2
2

k 1

S max k

1S k
N

ε

ε
=

=

= ∑
 (3.40) 

O valor de S1 revela o erro máximo do modelo e S2 o erro médio. Os índices 

definidos na eq. (3.40) podem ser usados como especificações para validar modelos. 

Entretanto, estes valores se referem a um conjunto de dados específico. Logo, antes 

de efetuar a validação, é de grande importância saber quão geral são estes resultados, 

ou seja, verificar se o modelo teria um desempenho semelhante para outros conjuntos 

de dados. Uma forma de checar a generalidade dos resultados é estudar a correlação 

entre os resíduos e o sinal de entrada através da estimativa: 

 ( ) ( )
N

u
k 1

1R̂ ( ) k u k
Nε η ε

=

η= ⋅ −∑  (3.41) 

Se a correlação for nula para diferentes valores de η é uma indicação de que o 

vetor de resíduos ε(k) não depende do sinal de entrada usado para obter o modelo 
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(AGUIRRE, 2000). Uma outra forma de expressar a importância de que os resíduos e 

o sinal de entrada não tenham correlação (Rεu(η) = 0, ∀η) é que se houver vestígios 

(correlação) de entradas anteriores u(k-η) nos resíduos, então há uma parte de y(k) 

que é originada por tais entradas que não está sendo corretamente representada pelo 

modelo (LJUNG, 1999). Nestes casos, uma nova estrutura para o modelo pode ser 

proposta para tentar resolver o problema. 

Quando um modelo consegue representar todas as características contidas no 

conjunto de dados observados, os resíduos irão conter apenas informações aleatórias. 

Portanto outra forma de verificar deficiências no modelo é analisar a função de 

autocorrelação do vetor de resíduos, cuja estimativa pode ser obtida por: 

 ( ) ( )
N

k 1

1R̂ ( ) k k
Nε η ε ε η

=

= ⋅ −∑  (3.42) 

A aleatoriedade do vetor de resíduos é atestada quando a função de autocorrelação 

for nula para η ≠ 0, ou seja, Rε(η) = 0, η ≠ 0. Se a estimativa da autocorrelação R ε(η) 

apresentar valores elevados, significa que parte do vetor ε(k) poderia ser predito com 

dados anteriores e conseqüentemente uma melhor predição da saída y(k) poderia ser 

obtida, o que novamente é um sinal de deficiência do modelo. 

As eq. (3.41) e (3.42) são apenas aproximações das funções de correlação 

cruzada e de autocorrelação, uma vez que teoricamente tais funções deveriam ser 

calculadas para  (AGUIRRE, 2000). Na prática, ao analisar as propriedades 

estatísticas dos resíduos 

N → ∞

ε(k), verifica-se se os resultados das eq. (3.41) e (3.42) são 

suficientemente pequenos, o que significa estar dentro de limites denominados 

intervalos de confiança (do inglês, confidence intervals) que são determinados de 

acordo com a precisão que se deseja para as aproximações nos cálculos das funções 

de correlação. 
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4 MODELAGEM E PROJETO DO CONTROLADOR DA OTC 

Neste capítulo serão apresentados os equipamentos utilizados e os métodos 

aplicados durante a parte experimental do trabalho. Primeiramente será dada uma 

descrição detalhada sobre a OTC, a instrumentação envolvida na injeção de CO2 e a 

interface entre os diversos elementos que compõem o sistema.  

Em seguida, escolhas referentes ao procedimento de identificação, como o 

ensaio de coleta de dados e o pré-processamento, serão abordadas. Uma última seção 

é dedicada ao projeto e sintonia do controlador para a injeção de CO2 na câmara de 

topo aberto. 

4.1 Descrição geral do sistema 

Os estudos no Instituto de Botânica são voltados para mudas de plantas 

tipicamente encontradas em florestas tropicais como Jatobá (Hymenaea courbaril), 

Jacarandá (Dalbergia nigra), Pau-Brasil (Caesalpinia echinata), etc. A câmara de 

topo aberto que foi utilizada neste trabalho possui 1,2m e 0,8m de diâmetro de base e 

topo respectivamente. A estrutura de alumínio possui 1,5m de altura sendo 1m na 

seção cilíndrica e 0,5m na seção cônica (Figura 4.1) e é revestida por um filme de 

polietileno. 

 
Figura 4.1 – Geometria e dimensões da OTC. 
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A câmara opera com ventilação contínua, de acordo com o sistema descrito por 

Norby et al. (1997) e discutido na seção 2.3.2, no qual um circulador de ar é acoplado 

à parte inferior da câmara que é revestida por um filme duplo de polietileno (Figura 

2.3). O fluxo de ar provocado pelo circulador de ar penetra a camada interna do 

revestimento por orifícios regularmente espaçados e sai pelo topo da estrutura. Uma 

ilustração da OTC utilizada nesta pesquisa é mostrada na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Ilustração da câmara utilizada neste trabalho (foto: G. W. Ceschini). 

4.1.1 Sensor de dióxido de carbono (CO2) e acessórios 

Para medir a concentração de CO2 no interior da câmara, foram pesquisados 

modelos de diversos fabricantes de sensores (PP Systems, Vaisala Inc., Qubit Systems 

e Edinburgh Inst.) em busca de boas características de resolução, acurácia e tempo de 

resposta. Dentre as opções optou-se pelo modelo SBA-4, fabricado pela PP Systems 

(Figura 4.3). Esse sensor realiza as medidas a partir de amostras de ar retiradas da 

câmara com uma bomba de amostragem. A faixa de medição é de 0 a 2000 ppm 

(partes por milhão) com uma acurácia de 20 ppm (1% da faixa de medição). O IRGA 
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possui duas interfaces de saída: uma analógica que produz uma tensão (na faixa de 0 

a 5Volts) proporcional à concentração de CO2 e uma digital (RS-232). 

 
Figura 4.3 – Sensor de CO2, modelo SBA-4. 

Este modelo possui ainda: um sensor de temperatura e umidade relativa 

(acessíveis apenas pela interface digital), uma bomba de amostragem e um regulador 

para ajustar o fluxo das amostras retiradas da câmara. A Figura 4.4 mostra o esquema 

de ligações do sensor com os demais acessórios. 

O sensor SBA-4 conta com um recurso denominado “auto-zero” acionado por 

uma válvula solenóide que interrompe o fluxo de ar vindo da OTC e força a entrada 

de ar livre de CO2 na célula de medição por 10 segundos realizando assim uma 

calibração de zero. Uma coluna de absorção (absorber column) contendo Soda Lime1 

é utilizada para remover o CO2 do ar quando este procedimento é realizado. O “auto-

zero” é iniciado automaticamente a cada 20 minutos de operação e durante a sua 

execução o sensor mantêm a última medida válida na interface analógica do aparelho. 

                                                 
 
 
1 Soda Lime é uma mistura química composta basicamente por Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio) e NaOH 
(hidróxido de sódio), e tem a função de absorver dióxido de carbono (PP SYSTEMS, 2003). 
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Outras informações sobre o sensor podem ser encontradas no manual do equipamento 

(PP SYSTEMS, 2003).

 
Figura 4.4 – Esquema de ligação do sensor SBA-4 e seus acessórios. 

4.1.2 Subsistema para o enriquecimento da atmosfera da câmara 

O subsistema utilizado para injetar dióxido de carbono na atmosfera da OTC 

é composto por (Figura 4.5): 

• Cilindro de CO2; 

• Regulador de pressão; 

• Regulador mecânico de fluxo; 

• Medidor de pressão (manômetro); 

• Válvula solenóide proporcional (SC-G202A051V, ASCO); 

• Driver de acionamento para a válvula eletrônica (E908A001, ASCO); 

• Mangueiras e braçadeiras. 
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Um cilindro com capacidade para 25 kg de dióxido de carbono é utilizado 

como reservatório do sistema de enriquecimento. Como o gás fica armazenado sob 

alta pressão (aproximadamente 60 bar) um regulador de pressão é ligado diretamente 

ao cilindro, fazendo com que a pressão do gás à jusante do regulador seja reduzida 

para 2,5 bar. Um medidor de pressão (manômetro) é utilizado para verificar este 

ajuste. Para restringir a capacidade de fluxo de CO2 do sistema e auxiliar no ajuste do 

ponto de operação do processo, um regulador mecânico de fluxo foi instalado na 

saída do reservatório. 

Uma mangueira com diâmetro interno de 5/16’’ leva o gás até uma válvula 

solenóide proporcional (SC-G202A051V, ASCO) que efetivamente regula o fluxo de 

CO2 que entra na câmara. A abertura da válvula eletrônica é controlada por um sinal 

elétrico, de 0 a 10 Volts, aplicado ao driver de acionamento (E908A001, ASCO). A 

saída da válvula é ligada ao duto de conexão da câmara conforme ilustrado na Figura 

4.5. 

 
Figura 4.5 – Instrumentação para injeção e monitoramento de CO2 na OTC. 

Para ajustar a condição de trabalho do processo, o regulador de pressão do 

cilindro e o driver da válvula solenóide foram calibrados de forma que com um sinal 

de entrada de 4 Volts o valor estacionário da concentração de CO2 na câmara, na 

ausência de perturbações, seja de aproximadamente 720 ppm que é o mesmo valor 

utilizado nos estudos do Instituto de Botânica. 
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4.1.3 Interface com a instrumentação do processo 

Um microcomputador PC foi utilizado para monitorar a concentração de CO2 

e para gerar o sinal que controla a injeção de gás no interior da câmara. A interface 

entre a instrumentação do processo e o microcomputador é realizada por uma placa 

de aquisição de dados da IOtech, modelo DaqBoard2000 (IOTECH, 2005). 

A interface analógica (0 a 5 Volts) do sensor de CO2 foi ligada a uma das 

entradas analógicas da placa de aquisição de dados, que também é ligada ao driver de 

acionamento da válvula solenóide através de uma saída analógica, cuja tensão pode 

variar de 0 a 10 Volts (Figura 4.6). O sensor de CO2, SBA-4, possui uma interface 

digital (RS232), baseada num protocolo proprietário de comunicação assíncrona, 

porém optou-se pela analógica devido à simplicidade de integração com o hardware 

de aquisição. 

 
Figura 4.6 – Interface entre o microcomputador PC e o processo. 

Os conversores analógico-digital (A/D) e digital-analógico (D/A) da placa de 

aquisição possuem uma resolução de conversão de 16 bits (IOTECH, 2005). Como a 

tensão de referência dos conversores é de 10 V, o sistema apresenta uma resolução1 

                                                 
 
 
1 

BITS

4REF
N 16

V 10Resolução 1,5259 10 Volts.
2 2

−= = = ×  
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de 0,1526 mV. A taxa de amostragem para a conversão A/D é de até 200 kHz e a 

taxa de atualização máxima do conversor D/A é de 100 kHz. 

A fim de controlar e monitorar os instrumentos descritos anteriormente, via 

computador, o conceito de instrumentação virtual (NATIONAL INSTRUMENTS, 

2003) foi empregado no desenvolvimento de dois softwares com a linguagem de 

programação gráfica LabVIEW®: um deles foi usado para gerar sinais de excitação e 

armazenar os dados de entrada e saída durante a etapa de modelagem da câmara 

(Figura 4.7), e o segundo teve o objetivo de implementar o algoritmo de controle da 

concentração de CO2 na câmara. Os aplicativos desenvolvidos nessa plataforma são 

chamados de VI (Virtual Instrument), pois possibilitam a criação de interfaces que 

imitam a aparência e o funcionamento de instrumentos reais. 

 
Figura 4.7 – Interface do aplicativo usado na etapa de identificação. 

4.2 Identificação de Sistemas para a modelagem da OTC 

O modelo da câmara de topo aberto será usado na sintonia de um controlador 

que tem o objetivo de manter a concentração de CO2 constante num determinado 

patamar, independente de perturbações externas como variações na pressão do gás e 
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distúrbios causados por rajadas de vento. Para que ferramentas lineares de análise e 

projeto sejam aplicadas no desenvolvimento do algoritmo de controle, é natural que 

seja escolhida uma estrutura linear e invariante no tempo para modelar o processo 

dentro de uma faixa limitada de operação. 

Conforme discutido na seção 3.2, uma vez que a Identificação de Sistemas 

utiliza dados de entrada e saída do processo para obter um modelo, o primeiro passo 

no procedimento de modelagem é gerar tais dados. Durante o ensaio de coleta de 

dados o microcomputador gera o sinal de excitação e registra a resposta do processo 

que se manifesta através de uma variação na concentração de CO2 na câmara; 

portanto, as informações de entrada e saída são obtidas com o sistema operando em 

malha aberta, apesar de a Figura 4.6 insinuar que a identificação é realizada em 

malha fechada. 

A variável de entrada do modelo u(k) é, portanto, o sinal elétrico aplicado ao 

driver da válvula solenóide, e a variável de saída y(k) é a concentração de CO2 no 

interior da câmara e o modelo do processo deverá relacionar dinamicamente essas 

grandezas. A modelagem do sistema foi realizada com a câmara vazia; assim sendo, 

o CO2 liberado pela respiração e absorvido durante a fotossíntese das plantas é 

considerado perturbação no processo. 

A taxa de amostragem foi determinada a partir da análise de um experimento 

preliminar usando um sinal tipo degrau com amplitude variando de 3,7 até 4,3 Volts, 

que foi aplicado ao processo com um período de amostragem (TS) de 0,1s. A resposta 

ao degrau, ilustrada na Figura 4.8, se aproximada pelo comportamento de um sistema 

de 1ª ordem sugere uma constante de tempo1 (τ) em torno de 5,2s resultando em uma 

banda passante de 0,192 Hz. Utilizou-se, portanto, uma taxa de amostragem (fS) de 2 

Hz, que é dez vezes a maior freqüência de interesse do sistema. A resposta ao degrau 

revela ainda um tempo morto (τd) de aproximadamente 12s e um considerável nível 

de ruído no sinal medido. 

As vantagens proporcionadas pelos sinais de características aleatórias (seção 

3.2.2) e a presença de ruído na variável medida levaram à escolha de um sinal binário 
                                                 
 
 
1 A constante de tempo de um sistema de 1ª ordem, quando obtida através da resposta ao degrau, é o 
tempo que a saída y(k) leva entre sair de um valor inicial e chegar a 63,2% da variação total devida ao 
degrau (AGUIRRE, 2000). 
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aleatório para excitar o processo. A amplitude do RBS foi chaveada entre ± 0,3 Volts 

do ponto de operação. 

 
Figura 4.8 – Resposta do processo a uma entrada tipo degrau. 

O conjunto de dados observados é mostrado na Figura 4.9. Durante o ensaio 

foram coletados mais de 7000 pontos, sendo que numa primeira parte, compreendida 

pelas amostras k < 4050, o tempo mínimo de cada bit (TB) foi de 10s, e no restante (k 

> 4200) foi usado um RBS com TB de 5s. O propósito de usar diferentes valores de 

TB é obter tanto informações estáticas como dinâmicas do processo, uma vez que, 

com um sinal que varia mais lentamente (TB maior) o estado estacionário é atingido 

mais vezes. 

Antes de usar o conjunto de dados coletados na estimação de parâmetros, os 

valores estacionários referentes ao ponto de operação do processo foram subtraídos 

das seqüências de dados de entrada um(k) e saída ym(k): 

 
( ) ( )

( ) ( )

m

m

u k u k u

y k y k y

= −

= −
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Figura 4.9 – Dados experimentais de entrada e saída obtidos ao excitar o processo com um RBS. 

Logo, serão tratadas apenas as variações em torno do equilíbrio físico determinado 

pelo ponto de trabalho: 

 
u 4Volts

y 720ppm

=

=
 

Depois de remover trechos onde o sinal de excitação permanece estático em 4 

Volts e com informações corrompidas pelo “auto-zero” do sensor, o conjunto de 

dados experimentais (Figura 4.9) foi dividido em dois subconjuntos: um destinado à 

estimação dos parâmetros com 3650 amostras e outro para a validação do modelo 

com 1700 amostras. A composição de cada subconjunto de acordo com o tempo de 

bit (TB) do RBS é mostrada na Tabela 4.1. 

Todo o tratamento dos dados (pré-processamento, estimação de parâmetros e 

simulações) foi realizado off-line com a ferramenta (toolbox) de Identificação de 

Sistemas do Matlab® (LJUNG, 2003). 
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Tempo de 
Bit (TB) 

Amostras para 
estimação 

Amostras para 
validação 

10s 2200 1100 

5s 1450 600 

Tabela 4.1 – Subconjuntos de dados para estimação e validação. 

4.3 Projeto do controlador 

Uma vez que o algoritmo de controle será implementado em um computador 

PC tratando-se, portanto, de um controlador digital, e que a etapa de modelagem, 

usando as técnicas paramétricas de Identificação de Sistemas, resulta em um modelo 

discreto do processo é conveniente conduzir o projeto desse controlador no domínio 

da variável complexa z (KUO, 1992). 

Segundo Ogata (1995) controladores digitais possuem muitas vantagens em 

relação aos analógicos: flexibilidade, capacidade de implementar uma classe mais 

ampla de leis de controle, desempenho superior e menor custo, etc. Originalmente os 

controladores digitais eram usados apenas em sistemas de grande porte. Todavia, o 

avanço da microeletrônica nas últimas décadas vem proporcionando processadores 

cada vez mais potentes por um custo bastante acessível, viabilizando o uso dos 

controladores digitais nas mais diversas aplicações de controle de processos. 

Conforme argumentado na seção anterior, o controlador desse sistema tem o 

objetivo de manter a concentração de CO2 da câmara no valor de referência. Como a 

referência do sistema é constante (720 ppm), o problema de controle é classificado 

como regulatório, cujo propósito (ÅSTRÖM; WITTENMARK, 1997) é compensar 

eventuais perturbações externas e flutuações provocadas pela realimentação do ruído 

de medição dos sensores. 

Conforme discutido na seção 2.3.4, estruturas clássicas de controlador, como 

PI e PID, podem ter o desempenho comprometido na presença de um tempo morto 

(τd) significativamente maior do que a constante de tempo dominante do processo. A 

resposta ao degrau, ilustrada na Figura 4.8, sugere um tempo morto pelo menos duas 
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vezes maior do que a constante de tempo do sistema, portanto, uma estrutura mais 

elaborada pode ser adotada para controlar a injeção de CO2 na câmara de topo aberto. 

4.3.1 Preditor de Smith 

Para processos estáveis, cuja resposta temporal é dominada pelo tempo morto 

(τd) uma estrutura bastante adequada é o preditor de Smith (GOODWIN; GRAEBE; 

SALGADO, 2001). 

A função de transferência discreta que representa o sistema pode ser divida 

em duas partes: a parcela do tempo morto e a dinâmica do processo G*(z): 

  Kn *G(z) z G (z)−= ⋅

Onde: nK é a quantidade de períodos de amostragem que compõem o tempo morto τd, 

ou seja, K dn fSτ= ⋅ . 

A idéia básica do preditor de Smith é remover o tempo morto da variável 

realimentada, com um modelo paralelo, possibilitando o projeto de um controlador 

C(z) através de métodos clássicos considerando um processo sem atraso. O resultado 

final, para um modelo G(z) ideal, é equivalente a função de transferência de malha 

fechada de G*(z) controlado por C(z) seguida do tempo morto (nK). 

 
Figura 4.10 – Malha equivalente de um preditor de Smith ideal. 

A função de transferência equivalente do sistema resultante (Figura 4.10) é 

dada por: 

 K

*
n

MF *
Y(z) C(z) G (z)G (z) z
R(z) 1 C(z) G (z)

−⋅
= = ⋅

+ ⋅
 (4.1) 
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O preditor de Smith SP(z) que controla o processo com atraso G(z), pode ser 

obtido igualando a resposta deste sistema em malha fechada com a eq. (4.1) : 

 
K

K

K

n* *
n

n* *
SP(z) G (z) z C(z) G (z) z

1 SP(z) G (z) z 1 C(z) G (z)

−
−

−

⋅ ⋅ ⋅
= ⋅

+ ⋅ ⋅ + ⋅
 

Isolando SP(z) obtém-se a função de transferência do preditor de Smith: 

 
Kn*

C(z)SP(z)
1 C(z) G (z) 1 z−

=
⎡ ⎤+ ⋅ ⋅ −⎣ ⎦

 (4.2) 

De acordo com a eq. (4.2), representada no diagrama de blocos da Figura 4.11, 

SP(z) incorpora explicitamente parâmetros do modelo, conseqüentemente erros de 

modelagem deterioram o desempenho do controlador. Como em situações práticas o 

modelo é imperfeito, C(z) pode ser sintonizado de forma conservadora para que a 

estabilidade do sistema não seja comprometida. 

 
Figura 4.11 – Diagrama de blocos do preditor de Smith numa malha de controle. 
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4.3.2 Especificações do sistema de controle 

Como não haviam especificações formais por parte dos usuários das câmaras, 

ao analisar a natureza dos distúrbios que agem sobre a mesma, foram estabelecidos 

os seguintes requisitos de desempenho para a malha nominal1: 

• Erro estacionário nulo para perturbações tipo degrau; 

• Máximo valor de ultrapassagem (overshoot) inferior a 20% da referência; 

• Freqüência natural não amortecida ωN = 0,2 rad/s; 

Deseja-se ainda que o sistema tenha boas margens de ganho e fase, uma vez 

que o modelo do processo utilizado no projeto do controlador foi obtido a partir de 

medidas realizadas com a OTC vazia. Este modelo pode sofrer variações à medida 

que as plantas utilizadas nos ensaios devem interferir na concentração CO2 enquanto 

estão respirando ou realizando fotossíntese; portanto, o sistema deve possuir alguma 

robustez para não comprometer a estabilidade diante de variações ocasionadas pelas 

espécies vegetais em estudo. 

Os requisitos de overshoot inferior a 20% e freqüência natural ωN de 0,2 rad/s 

são especificações baseadas na resposta temporal de um sistema de segunda ordem. 

O overshoot, MP, é usado para calcular o coeficiente de amortecimento ζ através da 

expressão (GOODWIN; GRAEBE; SALGADO, 2001): 

 

2
P

2
2

P

ln(M )

ln(M )1

πζ

π

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦=
⎡ ⎤+ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Resolvendo a equação acima para MP ≤ 0,2 resulta ζ ≥ 0,4559. Este resultado 

é mapeado no plano z pela área envolvida pelo espiral logaritmo representado pela 

linha tracejada vermelha na Figura 4.12. 

A freqüência natural influencia a velocidade com que o sistema responde a 

perturbações externas ou a variações no sinal de referência. As principais fontes de 

                                                 
 
 
1 O termo malha nominal refere-se à malha de controle considerando o modelo do processo ideal. 
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perturbação do processo são rajadas de vento, flutuações na concentração de CO2 do 

ambiente externo e variações provocadas pela interação das plantas com a atmosfera 

da câmara. As rajadas de vento podem ser modeladas por um degrau uma vez que 

ocorrem subitamente e se mantêm constante por alguns segundos. As demais podem 

ser encaradas como um distúrbio de baixa freqüência, pois se manifestam de forma 

lenta comparadas à dinâmica do processo. Como o sistema de controle deve atuar 

sobre perturbações de baixa freqüência, adotou-se ωN = 0,2 rad/s. 

 
Figura 4.12 – Região do plano z delimitada para os pólos de malha fechada. 

As especificações de tempo contínuo, MP e ωN, delimitam fronteiras de onde 

os pólos de malha fechada podem ser alocados. Para minimizar o esforço de controle, 

os pólos serão alocados o mais próximo possível do ponto z = 1, pois à medida que 

estes se afastam da origem do plano z em direção a esse ponto, substitui-se largura de 

banda do sistema (velocidade) por um controle menos agressivo (GOODWIN; 

GRAEBE; SALGADO, 2001). Seguindo tal estratégia os pólos da malha de controle 

sem atraso serão alocados em (Figura 4.12): 

 1

2

p 0,9 j 0,095
p 0,9 j 0,095
= + ⋅
= − ⋅

 (4.3) 
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O sinal de controle será restringido entre 2,5 ≤ u(k) ≤ 5,5 Volts, para que o 

sistema não saia demasiadamente da região onde o modelo linear foi obtido. Ensaios 

práticos mostraram que esta faixa de valores é suficiente para compensar eventuais 

distúrbios no processo. 

4.3.3 Método para sintonia do controlador C(z) 

A especificação de erro estacionário nulo para perturbações do tipo degrau 

traz a necessidade de um integrador na malha de controle. Para cumprir este requisito 

o bloco C(z) do preditor de Smith será implementado por um controlador com ações 

proporcional e integral. A lei de controle do controlador PI (Proporcional + Integral) 

em função da variável de tempo contínuo t (GOODWIN; GRAEBE; SALGADO, 2001) 

é dada por: 

 ( ) ( ) ( )
t

P
I 0

1u t K e t e d
T

η η
⎡ ⎤

= ⋅ + ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫  (4.4) 

Onde: KP é o ganho proporcional e TI é o tempo integral do controlador PI em tempo 

contínuo. 

Como dito anteriormente, o projeto do controlador será realizado no domínio 

do tempo discreto, portanto, a lei de controle da eq. (4.4) deve ser discretizada.  Ao 

aplicar a regra retangular para trás na discretização da integral, se obtêm a função de 

transferência do controlador PI digital (KUO, 1992): 

 ( )
( )

S
P

I

TK z 1
U z T

C(z)
E z z 1

⎛ ⎞
− +⎜ ⎟

⎝= =
−

⎠  (4.5) 

A sintonia do controlador C(z) será feita através de uma abordagem polinomial 

para alocação de pólos, utilizando a equação de Diophantine (OGATA, 1995). Para 

isso, ambas as funções de transferência, a do modelo do processo sem o tempo morto 

G*(z) e a do PI digital C(z), são representadas pelas razões dos polinômios: 

 ( ) ( )
( )

* B z
G z

A z
=  (4.6) 
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 ( ) ( )
( )

0z zC z
z z 1

β 1β β
α

⋅ +
= =

−
 (4.7) 

Substituindo as expressões de G*(z) e C(z) das eq. (4.6) e (4.7) na função de 

transferência de malha fechada GMF(z) da eq. (4.1) resulta: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

Kn

MF

z B z z
G z

z A z z B z
β

α β

−⋅ ⋅
=

⋅ + ⋅
 (4.8) 

O denominador da eq. (4.8) é a equação característica do sistema AMF(z): 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )MF 0 1A z z 1 A z z B zβ β⎡ ⎤= − ⋅ + ⋅ + ⋅⎣ ⎦  (4.9) 

Pois determina os pólos do sistema em malha fechada. 

Para sintonizar o controlador, ou seja, determinar os parâmetros β0 e β1 de 

modo que os pólos dominantes de malha fechada estejam alocados de acordo com a 

eq. (4.3), a equação característica AMF(z) pode ser igualada ao polinômio cujas raízes 

são os pólos desejados: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 1 2z 1 A z z B z z p z pβ β⎡ ⎤ ⎡ ⎤− ⋅ + ⋅ + ⋅ = − ⋅ −⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (4.10) 

Supondo um modelo do processo de 1ª ordem, com um zero no numerador, 

representado conforme a eq. (4.6), onde os polinômios A(z) e B(z) são: 

 1

0 1

A(z) z a
B(z) b z b

= +
= ⋅ +

 

A solução da eq. (4.10), denominada equação de Diophantine, pode ser obtida para o 

controlador C(z) da eq. (4.7) através da expressão (OGATA, 1995): 

 1M E D−= ⋅  (4.11) 

Sendo os vetores M e D definidos por: 

 [ ]T1 0M 1 β β=  (4.12) 

 ( ) T
1 2 1 2D p p p p 1⎡ ⎤= ⋅ − +⎣ ⎦  (4.13) 

E a matriz quadrada E: 
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 ( )
1 1

1 0 1

0

a b 0
aE 1 b

1 0 b

−
b

⎡ ⎤
⎢ ⎥= −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (4.14) 

Os vetores M e D, bem como a matriz E, também chamada de matriz de 

Sylvester, foram desenvolvidos para o caso particular em que o processo é modelado 

por um sistema 1ª ordem e C(z) é um controlador PI, contudo a eq. (4.11) pode ser 

usada para resolver a equação de Diophantine nos casos mais gerais, desde que 

sejam respeitados os graus dos polinômios para que haja uma solução e que A(z) e 

B(z) não possuam fatores comuns. Esta metodologia de projeto é classificada na 

literatura de engenharia de controle como uma abordagem polinomial para alocação de 

pólos (OGATA, 1995); (ÅSTRÖM; WITTENMARK, 1997).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente serão discutidos os resultados obtidos durante a modelagem da 

OTC. Uma grande variedade de estruturas de modelos foi estimada e testada levando-

se em conta a capacidade de simular o conjunto de dados de validação. Os modelos 

que demonstraram os melhores resultados, dentro de cada família de estruturas, 

foram submetidos à análise de resíduos. 

Em seguida, o modelo validado na etapa de identificação foi empregado no 

desenvolvimento de um controlador para a injeção de CO2. Os resultados obtidos nas 

simulações realizadas durante o projeto do controlador serão apresentados e, por fim, 

será abordado o desempenho do sistema real. 

5.1 Validação do modelo linear da câmara de topo aberto 

Foram estimados e testados diversos modelos usando as famílias de estruturas 

ARMAX, ARX e OE. Para quantificar a adequação dos modelos obtidos em relação ao 

conjunto de dados de validação, um índice de acerto foi calculado da seguinte forma 

(LJUNG, 2003): 

 
ŷ y

Acerto(%) 100 1
y y

⎛ ⎞−
= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

Onde: ŷ é a saída estimada pelo modelo e y  é a média dos valores medidos y(k). 

Os índices de acerto resultantes das comparações dos dados medidos com os 

gerados pelos modelos usando a mesma seqüência de entrada u(k) do subconjunto de 

validação estão dispostos na Tabela 5.1, onde cada modelo está parametrizado de 

acordo com a notação apresentada na seção 3.4.2, a partir dos valores de n, m, γ e α 

conforme as eq. (3.11) e (3.12). 

O desempenho de cada modelo na simulação está dividido em duas colunas, 

de acordo com o tempo de bit (TB) usado no sinal de excitação. Uma primeira análise 

destes resultados mostra índices de acerto melhores nas simulações em que TB = 10s, 
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independentemente da estrutura testada. Este fato é atribuído a um conjunto de dados 

mais ruidoso, pois com um tempo de bit menor o CO2 na atmosfera da câmara varia 

mais rapidamente, dificultando a homogeneização do ar amostrado pelo sensor. 

Modelos Testados Acerto (%) 
Parâmetros n m γ α nK TB=10s TB=5s 

1 1 1 - 26 72,24 62,18 
1 1 1 - 25 71,9 61,76 
3 1 2 - 26 71,81 61,68 

ARMAX 

2 1 2 - 26 71,03 58,12 
4 1 - - 26 72,67 61,12 
2 1 - - 26 72,37 60,49 
3 2 - - 25 71,96 62,83 

ARX 

1 1 - - 26 69,73 60,95 
- 1 - 1 25 71,54 64,69 
- 1 - 1 26 71,11 64,27 
- 1 - 2 26 70,66 63,92 

OE 

- 1 - 3 25 70,64 64,77 

Tabela 5.1 – Índice de acerto das simulações com modelos estimados em relação ao conjunto de 

dados de validação. 

As simulações mostram ainda que o acréscimo de parâmetros nos modelos 

não proporcionam, necessariamente, uma melhora significativa no índice de acerto. 

Dentre as estruturas ARMAX, por exemplo, os melhores resultados nas simulações 

foram obtidos com um modelo de 1ª ordem (n = 1, m = 1, γ = 1 e nK = 26). 

O modelo ARX4126 (n = 4, m = 1 e nK = 26) apresentou o melhor desempenho 

na simulação do ensaio com TB = 10s (72,67%). Entretanto um resultado semelhante 

(72,37%) foi obtido com o modelo ARX2126 cuja estrutura possui dois parâmetros a 

menos. Em relação ao subconjunto gerado através de um RBS com tempo de bit de 

5s, as simulações usando a família de estruturas OE exibiram os melhores resultados, 

sendo que o modelo OE1125 (m = 1, α = 1 e nK = 25) obteve o melhor índice de acerto 

(64,69%). 

Dando continuidade ao procedimento de validação, foram selecionados os 

melhores modelos (ARMAX11126, ARX2126 e OE1125) de cada família considerando o 

desempenho nas simulações e a complexidade da estrutura. Um gráfico comparativo 

entre cada um desses modelos e os dados reais do processo está ilustrado na Figura 
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5.1 para o ensaio com TB=10s e na Figura 5.2 para TB=5s. A análise de resíduos, 

discutida na seção 3.6.2, foi aplicada aos modelos com o intuito de selecionar uma 

única representação, a ser usada no projeto do sistema de controle da câmara de topo 

aberto.  

 
Figura 5.1 – Dados estimados pelos principais modelos candidatos comparados aos dados de 

validação do processo com TB=10s. B

 
Figura 5.2 – Simulações dos principais modelos candidatos comparados aos dados de validação 

do processo com TB=5s. B
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A função correlação Rεu(η) entre os resíduos e o sinal de entrada está ilustrada 

na Figura 5.3. Ao analisar este resultado, verifica-se que os modelos ARMAX11126 e 

ARX2126 apresentam correlação entre u(k) e os resíduos, sinalizada pela violação do 

intervalo de confiança (demarcado por linhas pontilhadas) para atrasos η em torno de 

19 e 23. Isto significa que neste caso há informações dinâmicas de entrada e saída 

que não foram incorporadas por esses modelos. Logo, deste ponto de vista, o modelo 

OE1125 é o que melhor representa a relação de causa e efeito do processo. 

 
Figura 5.3 – Correlação entre o sinal de excitação e os resíduos. 

Uma outra forma de avaliar a qualidade dos modelos é através da função de 

autocorrelação dos resíduos. A Figura 5.4 mostra que nenhum dos modelos resultou 

em um vetor de resíduos aleatórios, pois apresentam valores de Rε(η) fora do intervalo 

de confiança. Com isso, pode-se dizer que existem informações no conjunto de dados 

observados que não foram explicadas pelos modelos.  

As estruturas ARMAX e ARX proporcionaram resultados mais próximos do 

desejado. A autocorrelação dos resíduos do modelo ARMAX11126, por exemplo, 

permaneceu dentro do intervalo de confiança para η > 12. Uma possível explicação 

para tanto é que tais estruturas dispõem de um termo auto-regressivo para modelar as 

perturbações do processo. 
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Figura 5.4 – Autocorrelação do vetor de resíduos. 

Uma vez que o teste de aleatoriedade do vetor de resíduos acusou deficiências 

nos modelos candidatos, é conveniente avaliar em que faixas de freqüências estão os 

erros de modelagem. Tal informação pode ser avaliada através de uma estimativa da 

dinâmica dos resíduos ou modelo do erro de modelagem (do inglês, Model Error 

Model) definido por Gε (q) (LJUNG, 1999): 

 ( ) ( ) ( )k G q u kεε = ⋅  

A Figura 5.5 mostra a resposta em freqüência da estimativa Ĝε (e jωTs) de cada 

um dos modelos candidatos. A região de confiança, delimitada pela área cinza, indica 

os limites onde o modelo representa com fidelidade os dados observados. De uma 

maneira geral, os erros de modelagem ocorreram em faixas de freqüências mais altas. 

O melhor resultado foi do modelo OE1125, pois apresentou um bom desempenho até 

0,65 rad/s.  

Do ponto de vista de controle, analisar os erros de modelagem em função da 

freqüência é de vital importância, uma vez que o modelo do processo deve possuir 

um bom desempenho na faixa de freqüências em que o sistema deve operar. 
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Figura 5.5 – Análise do erro de modelagem no domínio da freqüência. 

Apesar de proporcionarem um comportamento melhor em altas freqüências 

em relação ao OE1125, os modelos ARMAX11126 e ARX2126 mostraram falhas a partir 

de 0,3 e 0,2 rad/s, respectivamente (Figura 5.5). O fato de o modelo erro na saída 

(OE) apresentar erros de modelagem mais significativos na região de freqüências 

mais altas pode ser atribuída a sua estrutura, que representa as perturbações apenas 

através do ruído branco e(k). Com isso, o erro em torno de 1 rad/s, que pode ser 

caracterizado por ruídos de medição da concentração de CO2, foi incorporado mais 

eficientemente nos modelos auto-regressivos (ARX e ARMAX) que dispõem de uma 

estrutura melhor para modelar perturbações. 

Como o sistema de controle da OTC deve operar numa faixa de baixas 

freqüências, o modelo de perturbações não será usado no projeto do controlador e 
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baseado nas análises realizadas foi escolhido o modelo OE1125, cuja representação 

numérica é dada pela equação de diferenças: 

 ( ) ( ) ( ) ( )y k 0.9673y k 1 3,634 u k 25 e k− − = ⋅ − +  

Ou ainda através da função de transferência discreta: 

 ( ) ( ) ( )
25

1
3,634 qy k u k e k

1 0,9673 q

−

−

⋅
=

− ⋅
+  (5.1) 

5.2 Análise e simulações do sistema de controle 

Uma vez obtido o modelo do processo, o controlador C(z) foi sintonizado a 

partir da eq. (4.10), com os pólos de malha fechada alocados em p1,2 = 0,9 ± j·0,095, 

resultando o controlador PI digital: 

 ( ) 0,04604 z 0,0408C z
z 1
⋅ −

=
−

 (5.2) 

Logo, aplicando o modelo do processo eq. (5.1), a estrutura do preditor de Smith está 

ilustrada no diagrama de blocos da Figura 5.6: 

 
Figura 5.6 – Preditor de Smith com um controlador PI digital na malha de controle do processo. 

As margens de ganho e fase do sistema de controle podem ser obtidas a partir 

do gráfico de Bode da função de transferência de malha aberta SP(z)·G(z). A análise 

da Figura 5.7 resulta uma margem de ganho de 5,26 dB e uma margem de fase de 
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56,4˚. Ou seja, o ganho de malha aberta pode se aumentado até 1,83 vezes, ou fase de 

SP(e jωTs)·G(e jωTs) pode sofrer uma variação de até 56,4˚ antes do sistema se tornar 

instável. Estas características são de grande importância, pois conforme discutido na 

seção 4.3.2, os erros de modelagem devem se intensificar quando a OTC for usada 

em ensaios reais, nos quais as plantas sob estudo devem interferir no ambiente interno, 

e as margens de ganho e fase expressam a magnitude de variações admissíveis antes 

que a estabilidade do sistema seja comprometida. 

 
Figura 5.7 – Gráfico de Bode da função de transferência de malha aberta. 

A sensibilidade a perturbações externas e a variações no modelo do processo 

também pode ser avaliada através da função sensibilidade, que de acordo com o 

diagrama da Figura 4.11 é defina por (ÅSTRÖM; WITTENMARK, 1997): 

 ( )
( ) ( ) ( ) ( )

Y z 1S z
V z 1 SP z G z

= =
+ ⋅

 (5.3) 

A análise da resposta em freqüência de S(e jωTs) mostra que a sensibilidade do 

sistema a perturbações e variações nos parâmetros do modelo é crescente (Figura 

5.8) com a freqüência em que tais distúrbios se manifestam, a não ser pela região em 
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torno de 0,4 rad/s, onde o módulo da função sensibilidade é pequeno devido ao alto 

ganho do preditor de Smith nesta faixa de freqüência. 

 
Figura 5.8 – Resposta em freqüência da função sensibilidade S(e jωTs). 

A largura de banda é uma medida qualitativa do desempenho do sistema de 

controle no domínio da freqüência (KUO, 1992). Tal medida corresponde aos sinais 

que são transmitidos da entrada para a saída do sistema; logo, quanto maior a largura 

de banda maior a freqüência dos sinais transmitidos através do sistema. A Figura 5.9 

mostra o gráfico de Bode da função de transferência de malha fechada, através da 

qual foi determinada que a largura de banda do sistema nominal é de 0,52 rad/s. Para 

o controle das câmaras de topo aberto a largura de banda não pode ser muito ampla, 

caso contrário ruídos de medição seriam notados na saída do processo. 

 
Figura 5.9 – Gráfico de Bode do sistema em malha fechada. 
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Uma das especificações do controlador é que o sinal de controle seja limitado 

entre 2,5 ≤ u(k) ≤ 5,5 Volts, com o intuito de evitar que o sistema opere numa região 

onde o modelo do processo seja insatisfatório. Entretanto, esta restrição pode levar o 

atuador à saturação caso o processo seja influenciado por perturbações de amplitude 

elevada. Lembrando que o controlador PI possui um termo que integra o erro, eq. 

(4.4), durante a saturação do atuador este termo continua a crescer até que o sinal do 

erro mude. Este fenômeno, denominado reset windup (ÅSTRÖM; WITTENMARK, 

1997), causa uma elevada ultrapassagem do sinal de referência. Para lidar com tal 

situação um mecanismo de antireset windup, que minimiza o termo integral sempre 

que a saída u(k) estiver saturada, foi incorporado ao controlador da Figura 5.6. Para 

avaliar o desempenho do sistema em situações onde ocorre a saturação da válvula, o 

sistema foi simulado sem e com o recurso de antireset windup (Figura 5.10).  

 
Figura 5.10 - Comparação da simulação do sistema com e sem o recurso de antireset windup. 

As simulações mostram que o controlador com antireset windup proporciona 

uma melhora substancial na rejeição a perturbações externas. Como já era esperado, 

o sinal de controle permanece saturado por menos tempo e a concentração de CO2 
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apresenta um sobressinal bem menor quando comparado ao controlador sujeito ao 

reset windup (Figura 5.10).  

Como é possível observar no diagrama usado nas simulações, representado na 

Figura 5.11, as ações proporcional e integral do controlador PI foram implementadas 

através de ramos distintos e uma chave seleciona se a diferença entre o sinal saturado 

e o calculado pelo algoritmo de controle será ou não descontada do termo integral, ou 

seja, é possível selecionar se o recurso de antireset windup será ou não incorporado à 

estrutura do preditor de Smith. 

 
Figura 5.11 – Diagrama de blocos usado nas simulações do controlador. 

Uma outra forma de avaliar o desempenho do controlador perante erros de 

modelagem é simular o comportamento de um sistema de controle projetado através 

de um modelo com parâmetros diferentes dos usados para representar o processo. 

Para tanto, um modelo cuja constante de tempo é 15% maior e o ganho é 15% menor 

em relação ao ideal equivalente em tempo contínuo e com atraso de 20 períodos de 

amostragem (20% menor) foi usado na sintonia do controlador PI (KP = 0,0556 e 

TS/Ti = 0,1105) e na estrutura do preditor de Smith da Figura 5.11. Os parâmetros 

deste modelo “imperfeito” são: 
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 ( ) 203,096G z z
z 0,9721

−′ = ⋅
−

 (5.4) 

Para tornar a simulação ainda mais próxima da realidade, foi somado à saída 

do processo um ruído branco de média nula e variância σ2 = 20 para simular o ruído 

no sinal de medida, de acordo com a Figura 5.11 com a chave comutada para o bloco 

de ruído branco. Os resultados da simulação estão mostrados na Figura 5.12, onde se 

verifica que, quando submetido a perturbações do tipo degrau, a resposta do sistema 

baseado no modelo da eq. (5.4) está próxima da que seria obtida considerando um 

modelo ideal. 

 
Figura 5.12 – Rejeição a perturbações na forma de degrau do sistema de controle baseado num 

modelo imperfeito comparado ao ideal. 

Com o intuito de avaliar o comportamento do sistema quando submetido a 

distúrbios que variam gradativamente com o tempo, tanto o controlador baseado no 

modelo ideal como o projetado a partir do modelo “imperfeito” da eq. (5.4), foram 

simulados utilizando como perturbação um sinal na forma de rampa variando entre 

±100 ppm e inclinação de 1 ppm/s. 

A Figura 5.13 mostra que, para perturbações que variam linearmente com o 

tempo, o desempenho do sistema projetado a partir do modelo (z) é ainda mais G′
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próximo do proporcionado pelo ideal, comparado à simulação onde os distúrbios 

manifestam-se subitamente (Figura 5.12). Porém, quando submetido a perturbações 

na forma de rampa o sistema apresentou erro estacionário (13 ppm para a inclinação 

de 1 ppm/s), como já era esperado uma vez que a função de transferência de malha 

aberta possui apenas um pólo no ponto z = 1. 

 
Figura 5.13 – Simulação do sistema quando submetido a perturbações modeladas por um sinal 

na forma de rampa. 

5.3 Desempenho do sistema real 

O preditor de Smith com o recurso de antireset windup usado nas simulações 

foi implementado como um VI, no qual através de um painel frontal (Figura 5.14) é 

possível visualizar a concentração de CO2 na câmara e o sinal de controle aplicado à 

válvula solenóide. Um botão localizado no centro da interface permite comutar entre 

os modos automático e manual, sendo que neste último o sinal de controle pode ser 

alterado através de um knob ou de uma caixa de texto. O aplicativo permite ainda o 

armazenamento das informações apresentadas num arquivo texto e, eventualmente, a 

alteração dos limites de saturação, do ganho proporcional KP e do tempo integral Ti 
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do controlador PI. O diagrama de blocos utilizado na programação deste aplicativo 

está ilustrado na Figura B.1 (APÊNDICE B). 

 
Figura 5.14 – Interface do aplicativo para controle do CO2 na câmara. 

Os dados coletados do sistema real, usando uma câmara vazia, operando em 

malha fechada são mostrados na Figura 5.15. Para simular uma rajada de vento, um 

circulador de ar foi colocado próximo do topo da câmara no intervalo de tempo entre 

200 e 1100 segundos. Verifica-se que o sinal de controle aumenta para compensar o 

efeito da incursão de ar e decresce assim que a fonte de perturbação é removida. Um 

aspecto que deve ser mencionado é o sobressinal da variável controlada na presença 

de distúrbios. Isto pode ser justificado pelo elevado ruído de medição provocado pela 

turbulência no interior da OTC, lembrando que o modelo do processo apresenta erros 

maiores na região de altas freqüências, onde o ruído do sinal possui grande parte de 

sua energia. No entanto, o desempenho apresentado pelo sistema de controle pode 

ser considerado satisfatório, pois a concentração de CO2 manteve-se dentro de ±35 

ppm do sinal de referência, o que é suficiente para os experimentos que visam avaliar 

o efeito das mudanças climáticas nas espécies vegetais. 
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Figura 5.15 – Desempenho do sistema real mediante perturbações. 

Conforme discutido na seção 4.2, o controlador foi desenvolvido usando um 

modelo obtido a partir de medidas com a OTC vazia. Antes de validar o sistema, é 

necessário analisar o seu comportamento quando uma planta passa a interferir na 

atmosfera da OTC. A Figura 5.16 mostra os resultados obtidos quando uma espécie 

vegetal de pequeno porte é colocada dentro da câmara próximo do instante t=110s, 

levando a um decréscimo substancial da concentração de CO2, já que o revestimento 

da estrutura deve ser aberto sempre que for preciso acessar o interior da câmara. Com 

isso, o controlador reage para compensar a perturbação, e em aproximadamente 60s a 

saída do processo volta a permanecer dentro de uma faixa de ±25 ppm do valor de 

referência. 

Da mesma forma que no ensaio sem a planta, a concentração de CO2 também 

apresentou um sobressinal elevado ao compensar o efeito da perturbação. Entretanto, 

neste caso, como foi necessário um esforço de controle maior para restabelecer a 

variável controlada ao nível de referência, as não-linearidades do atuador provocaram 

um overshoot mais elevado do que o observado no experimento anterior, em que 

uma rajada de vento foi simulada por um circulador de ar. 
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Ao analisar a Figura 5.16, deve ser destacado que o controlador obteve êxito 

em manter o nível de CO2 próximo da referência mesmo com a planta interagindo 

com a atmosfera da câmara. Percebe-se ainda que, para tanto, o sinal de controle teve 

um pequeno acréscimo de 3,4 para 3,7 Volts aproximadamente. Este resultado sugere 

que mais CO2 deve ser injetado na câmara para compensar o consumido pela planta 

ao realizar fotossíntese. 

 
Figura 5.16 – Experimento com uma planta no interior da câmara. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo contém os comentários finais e reflexões a respeito do trabalho 

desenvolvido. Primeiramente são colocadas as conclusões sobre as implementações e 

análise dos resultados obtidos. Em seguida são apresentadas e discutidas sugestões 

para futuros trabalhos com o objetivo de dar continuidade ao assunto pesquisado. 

6.1 Conclusões 

A técnica de Identificação de Sistemas mostrou-se uma boa alternativa para a 

modelagem de sistemas dinâmicos. Ela utiliza informações experimentais para inferir 

um modelo matemático. Neste trabalho utilizou-se esta técnica para modelar a 

concentração de CO2 no ambiente interno de uma OTC sendo que não havia nenhum 

conhecimento prévio do processo. Todavia, é importante ressaltar que uma análise do 

funcionamento da câmara a partir das leis de mecânica dos fluidos poderia ser usada 

para levantar mais informações do processo que aplicadas em conjunto com os dados 

observados tendem a melhorar o desempenho do sistema. 

O modelo identificado mostrou-se adequado, pois possibilitou o projeto de 

um sistema de controle capaz de manter a concentração de CO2 da câmara próxima 

do valor de referência (720 ± 35 ppm) mesmo mediante de eventuais perturbações 

externas, primeiramente provocadas por um circulador de ar próximo do topo da 

câmara, e depois, por uma planta interferindo na atmosfera da OTC. O erro obtido 

durante os testes práticos (inferior a 5% do valor de referência) e as características 

dinâmicas do sistema operando em malha fechada o credenciam para ser utilizado 

em estudos de fisiologia vegetal sob condições de enriquecimento de CO2, 

representando um grande avanço em relação à forma como a atmosfera da câmara é 

controlada atualmente nos experimentos realizados no Instituto de Botânica. 

Apesar de muito usada na sintonia de controladores na área de controle de 

processos, a resposta ao degrau pode não proporcionar resultados satisfatórios para 

um sistema de câmara de topo aberto devido ao alto nível de ruído no sinal medido. 

Tal característica impôs as necessidades de sinais com características aleatórias para 
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excitar o processo no ensaio de coleta de dados, e da aplicação de técnicas de análise 

dos resíduos para auxiliar na validação do modelo, uma vez que o índice de acerto 

das simulações foi influenciado pelo ruído presente no sinal medido. 

Outra questão que deve ser destacada é a importância do procedimento de 

identificação para que o sistema apresentasse um desempenho satisfatório, uma vez 

que a estrutura do controlador, baseada num preditor de Smith, aplica explicitamente 

o modelo do processo. Nesse contexto, a técnica de validação de modelos através da 

análise dos resíduos no domínio da freqüência proporcionou informações relevantes, 

pois foi possível identificar as faixas de freqüências onde o erro de modelagem foi 

maior, o que possibilitou a escolha mais apropriada para fins de controle. 

A estrutura do preditor de Smith com um controlador PI apresentou bons 

resultados ao controlar da concentração de CO2 na câmara na presença de um tempo 

morto de muitos períodos de amostragem. Tal controlador, comparado aos projetados 

no espaço de estados (LEES et al., 1998), necessita de uma menor capacidade de 

processamento, pois cada período de amostragem de tempo morto em controladores 

baseados na realimentação de estados requer um estado adicional e, com isso, para 

este sistema seriam necessários mais de 20 estados, resultando numa estrutura de 

controlador muito complexa. 

A estratégia de restringir o sinal de controle entre 2,5 ≤ u(k) ≤ 5,5 Volts para 

evitar que as não-linearidades de atuador comprometessem a estabilidade do sistema, 

associada ao recurso de antireset windup, proporcionou resultados satisfatórios, pois 

mesmo diante de perturbações de amplitude elevada como, por exemplo, ao abrir o 

revestimento da OTC, o controlador foi capaz de restabelecer a concentração de CO2 

para o valor de referência. 

A plataforma LabVIEW (National Instruments) mostrou-se muito interessante 

para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle. A partir de um 

ambiente gráfico, foi possível construir aplicações que realizam a interface com o 

hardware de aquisição, interpretam comandos do operador, condicionam os sinais, 

armazenam e apresentam resultados. Cabe lembrar que um microcomputador PC 

processando um determinado algoritmo sob o sistema operacional Windows® XP, 

não constitui uma plataforma para aplicações em tempo real. Entretanto, como a taxa 

de amostragem dos experimentos foi relativamente baixa, não houve problemas com 
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o fato de se utilizar uma arquitetura de hardware/software não determinística. Para o 

caso de aplicações em tempo real, existem arquiteturas de hardware específicas para 

serem utilizados com o LabVIEW, comercializadas pela National Instruments. 

6.2 Sugestões para futuros trabalhos 

Ainda há muito para ser pesquisado e desenvolvido em relação à automação 

de câmaras de topo aberto e sistemas para o estudo do efeito de uma atmosfera rica 

em CO2 sob as plantas. O sistema desenvolvido nesta pesquisa pode ser aprimorado 

ou até mesmo dar origem a novos trabalhos. Algumas idéias serão apresentadas no 

decorrer desta seção. 

Num sistema de câmaras de topo aberto as principais fontes de distúrbios são 

rajadas de vento e flutuações na concentração de CO2 do ambiente externo. Durante 

a identificação do modelo, tais perturbações poderiam ser medidas e tratadas; pois 

apesar de não ser possível manipulá-las, ao modelar o efeito desses distúrbios sobre o 

processo é possível compensá-los com um controlador de pré-alimentação, do inglês 

feedforward, o que seguramente resultaria num desempenho ainda melhor do sistema 

de controle. 

O subsistema usado para injetar CO2 na câmara possui o inconveniente de não 

ser possível medir a quantidade de gás restante no reservatório. Um medidor de fluxo 

poderia ser instalado para medir o consumo de gás. Com isso, seria possível programar 

a troca do cilindro e prevenir que o funcionamento do sistema seja interrompido por 

falta de dióxido de carbono. 

A medição das perturbações e a possibilidade de medir o consumo de CO2, 

comentados anteriormente, podem acrescentar ao sistema uma funcionalidade de 

extrema importância: medir de forma instantânea o balanço de carbono entre a planta 

e a atmosfera da câmara. Uma vez que seja conhecida a dinâmica do CO2 injetado na 

câmara, e que o efeito das perturbações fossem devidamente modelados, a diferença 

entre o fluxo de dióxido de carbono calculado pelo sistema para enriquecer a câmara 

e do efetivamente consumido poderia ser atribuída à fotossíntese/respiração da espécie 

vegetal sob estudo. 
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Nesta pesquisa o controlador SP(z) foi implementado num microcomputador 

PC visando aproveitar vantagens como agilidade na implementação e programação 

do sistema. Com o intuito de transformar o protótipo desenvolvido num produto 

comercial, uma versão baseada num hardware embarcado, na qual o algoritmo de 

controle é executado por um microcontrolador, poderia oferecer diversas melhorias, 

por exemplo: 

• Redução de custo; 

• Menor consumo de energia; 

• Possibilidade de obter um sistema portátil; 

• Fazer uso das interrupções do microcontrolador para garantir determinismo 

na execução do algoritmo. 

Além das vantagens citadas anteriormente, como o projeto do controlador foi 

desenvolvido no domínio discreto, a implementação do algoritmo de controle em um 

sistema embarcado torna-se, praticamente, uma tradução imediata do diagrama de 

blocos da Figura 5.6 para a linguagem de programação do microcontrolador. 

Geralmente ensaios que utilizam OTC são conduzidos com múltiplas câmaras 

simultaneamente, cada uma delas equipada com sensores e atuadores. Uma rede de 

comunicação pode ser usada para que as câmaras sejam integradas a uma estação 

meteorológica para que medidas do clima auxiliem no controle do seu microclima 

(ROMANO; SARAIVA, 2005). Esta rede também pode integrar cada OTC a um 

computador supervisório para que as informações geradas durante os experimentos 

sejam armazenadas e até mesmo acessadas remotamente. 

Foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade do Estado de 

Utah (EUA) um método para quantificar a taxa de crescimento de uma planta, usando 

uma câmera fotográfica (UTAH, 2004). Uma vez desenvolvido um sistema capaz de 

simular uma atmosfera prevista para as próximas décadas, esta técnica pode ser 

empregada para estimar a capacidade de seqüestro de carbono de uma determinada 

espécie quando submetida a tais condições. O método baseado em imagens digitais 

possui ainda a vantagem de ser não-destrutivo além de, provavelmente, ser o mais 

barato para quantificar o crescimento de espécies vegetais. 
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O sistema de controle da câmara controla apenas o teor de CO2 manipulando, 

indiretamente, o fluxo de gás injetado na estrutura. A temperatura no interior da OTC 

também poderia ser controlada variando a intensidade do fluxo de ar provocado pelo 

circulador. Para tanto seria necessário identificar um modelo multivariável tendo 

como entrada o sinal que controla a rotação do ventilador e a válvula proporcional e 

como saída temperatura e concentração de CO2 na câmara. Este modelo seria usado 

no projeto de um controlador multivariável. Os sistemas de automação para câmaras 

de topo aberto encontrados na literatura que controlam estas duas grandezas (HAM; 

OWENSBY; COYNE, 1993); (LEES et al., 1998) o fazem através de duas malhas de 

controle distintas. 

A plataforma LabVIEW oferece ferramentas que facilitam o acesso remoto 

aos experimentos. Esta vantagem pode ser usada na criação de laboratórios virtuais, 

também chamados de weblabs, onde é possível monitorar e controlar um sistema de 

câmaras de topo aberto pela Internet, permitindo a colaboração e compartilhamento 

de informações por diversos pesquisadores. Nesta mesma linha, o aplicativo usado na 

etapa de identificação do modelo da câmara (Figura A.1) pode ser adaptado, de 

forma que depois de gerar os dados de entrada e saída do processo, uma interface 

permita que modelos candidatos sejam estimados e analisados remotamente. Com 

isso, estaria se criando um laboratório virtual de Identificação de Sistemas, que pode 

ser muito útil para o ensino desta técnica. 
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APÊNDICE A - DIAGRAMA DE BLOCOS DO VI PARA EXCITAÇÃO DO 

PROCESSO COM UM RBS 

 
Figura A.1 – Diagrama de blocos do VI usado para gerar os dados de entrada e saída para a 

identificação da câmara. 
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APÊNDICE B - DIAGRAMA DE BLOCOS DO VI PARA CONTROLAR A 

CÂMARA DE TOPO ABERTO 

 
Figura B.1 – Diagrama de blocos do VI usado para implementar o controlador do sistema. 
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