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RESUMO 

Gerir é tomar decisões. Até a década de 60 o paradigma mecanicista, que promovia uma visão 
reducionista do mundo, era utilizado para propor soluções para a gestão de sistemas de 
produção. Desde aquela época o ambiente organizacional tem sofrido intensas mudanças que, 
vêm elevando o seu nível de complexidade cada vez mais e tornando insuficiente a utilização 
do paradigma mecanicista no desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD). 
Paralelamente, os avanços tecnológicos na área de Tecnologia de Informação (TI) e 
telecomunicações permitiram a comunicação remota entre os diversos níveis das 
organizações, aumentando consideravelmente o fluxo de informações em um sistema 
produtivo, promovendo a percepção de inumeráveis cenários operacionais possíveis e 
tornando mais complexos os processos de tomada de decisões. Neste panorama, somente 
soluções sistêmicas têm se mostrado capazes de explicar este novo, mutável e incerto 
ambiente. Estas soluções, desenvolvidas à luz da teoria da complexidade, são denominadas de 
Sistemas Complexos Adaptativos (SCA) e nesse trabalho evocaram os conceitos de 
Modelagem Matemática e de Otimização. O desafio que se impõe é desenvolver modelos de 
apoio à tomada decisões capazes de representar esta complexa realidade e, principalmente, 
desenvolver métodos de adaptação ou atualização destes modelos frente a uma realidade que 
se altera continuamente. De fato, são estas alterações que aumentam a defasagem entre os 
modelos desenvolvidos e a realidade modelada, tornando os SAD ineficazes para o uso 
efetivo ou impondo freqüentes interrupções para a sua atualização, comprometendo assim a 
eficiência dos processos de tomada de decisões. A pesquisa realizada nesse trabalho conclui 
com o desenvolvimento de uma metodologia para a identificação e atualização em tempo real 
de modelos matemáticos de processos decisórios, contribuindo assim para o objetivo de 
desenvolvimento de SAD enquanto SCA. Inicialmente o processo decisório para a gestão 
operacional de um sistema produtivo selecionado foi modelado na forma de uma função 
objetivo e conjuntos de restrições funcionais – operacionais econômicas e ambientais – de 
acordo com as técnicas tradicionais da Pesquisa Operacional. Em seguida, cada restrição 
funcional foi considerada um modelo de transformação caixa-preta passível de ser 
identificado e atualizado por meio da metodologia desenvolvida nesse trabalho através das 
técnicas de Identificação de Sistemas. Os resultados obtidos confirmaram a validade e 
aplicabilidade da metodologia e permitiram a proposição de um SAD Multi Agente 
(SADMA) baseado na teoria de sistemas complexos adaptativos. Este SADMA, quando 
conectado à camada de supervisão das plantas industriais, atualiza seu modelo matemático, 
em tempo real, dentro de limites pré-estabelecidos. 
 
Palavras chave: Modelagem e Otimização; Tomada de Decisão; Gestão da Produção; 
Sistemas Complexos Adaptativos (SCA), Sistema de Apoio a Decisão Multi-Agentes 
(SADMA).  
 
 



 

ABSTRACT 

Managing is making decisions. Until the 60´s the mechanistic paradigm, which promoted a 
reductionist view of the world, had been used to propose solutions for the production 
management systems. Since that age the organizational environment has promoted extensive 
changes and has raised their complexity level, becoming the mechanistic paradigm inadequate 
for the Decision Support System (DSS) development. In addition, technological advances in 
the Information Technology (IT) and Telecommunications fields allow remote 
communication between the various organizations levels, increasing the information flow in a 
production system, promoting the awareness of countless possible operational scenarios and 
making much more complex the decision-making processes. In this scenario, a systemic 
solution seems to be able to explain this new, changeable and uncertain environment. These 
developed solutions highlighted by complexity theory, are called Complex Adaptive Systems 
(CAS) that invokes concepts of mathematical modeling and optimization. The challenge is to 
develop decision making models that can represent this complex reality and mainly develop 
methods to modify or update these models in a changeable reality. In fact, these changes 
increase the gap between the developed models and the reality modeled, making the DSS 
ineffective in actual use or requiring frequent interruptions to upgrade their models, thus 
compromising the efficiency of the decision-making processes. The research raises the 
development of a methodology for the real-time identification and updating of mathematical 
models of decision-making, thereby contributing to the goal of developing DSS under CAS 
theory. Initially, the decision-making for the selected production operational management was 
modeled in the way of an objective function and a set of functional constraints – economic, 
operational and environmental – according to the traditional techniques of Operational 
Research. Each restriction was considered a black box transformation math model that can be 
identified and updated using the methodology developed in this work through the System 
Identification techniques. Results confirmed the worth and applicability of the methodology 
and led to the proposition of a Multi-Agents DSS (MADSS) based on the CAS theory that, 
when connected to the supervision layer of industrial plants, upgrade their mathematical 
model, in real-time within preset limits.  
 
Keywords: Modeling and Optimization; Decision Making; Production Management; Complex 
Adaptive Systems (CAS); Multi Agents Decision Support (MADSS). 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de tecnologias avançadas para a gestão eficiente de sistemas 

produtivos, cada vez mais complexos e dinâmicos, é um imperativo para a manutenção dos 

níveis de excelência das empresas de classe mundial.  

Neste contexto, a Tomada de Decisão, definida como o campo do conhecimento 

que estuda o desenvolvimento de métodos racionais para a seleção da melhor alternativa, 

dentre um conjunto de alternativas possíveis, é uma das áreas de conhecimento mais 

demandadas na atualidade pelos mais diferentes segmentos da atividade humana. 

A Tomada de Decisão é um processo primariamente determinado pela capacidade 

da organização dispor e processar informações. “A tomada de decisão se apóia nas 

informações disponíveis sobre um problema considerado, de forma a propiciar ao usuário um 

razoável número de alternativas, uma das quais deve ser escolhida como a melhor ou mais 

favorável” (VAITSMAN, 2001). 

Denominado de era da informação, o início do século XXI tem se caracterizado 

por um aumento explosivo no fluxo de dados e informações no ambiente organizacional, 

exigindo das organizações um aumento igualmente explosivo nas suas habilidades para 

coletar, interpretar e gerenciar este recurso. Este aumento do fluxo informacional no ambiente 

das organizações tem promovido a geração e a consideração de inumeráveis cenários 

operacionais possíveis, tornando os processos decisórios pertinentes à gestão operacional de 

processos produtivos, mais complexos e dinâmicos (FIDELIS e CÂNDIDO, 2006). 

Para dar suporte à tomada de decisão nestes cenários operacionais complexos, 

diversos autores propõem o desenvolvimento de modelos de gestão baseados na Teoria de 

Sistemas Complexos e implementados em Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) ou Decision 

Support System (DSS) (CLERICUZI & ALMEIDA & COSTA, 2006; FENG & JIONG & 

KUN, 2008; BO, 2008). 

A teoria da complexidade, mais especificamente a teoria dos Sistemas Complexos 

Adaptativos (SCA), propõe a modelagem de sistemas de gestão na forma de entidades 

capazes de aprender e se adaptar continuamente em função de alterações no ambiente em que 

se encontram. 

Na sua definição mais geral, um Sistema de Apoio à Decisão é um conjunto de 

procedimentos ou aplicativos, baseados em modelos, que tem por objetivo processar dados e 
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gerar informações com a finalidade de analisar problemas e dar assistência aos gestores no 

processo de Tomada de Decisão (BO, 2008; PILLAI, 1990). 

Entre os métodos utilizados para o desenvolvimento de tecnologias aplicadas à 

gestão operacional de sistemas produtivos, se destacam a modelagem e a otimização 

matemática de suas variáveis operacionais e seus critérios decisórios. Como resultado, estes 

métodos tornam disponível ao tomador de decisões o estado operacional ótimo, isto é, aquele 

que resulta em mínimo custo, máximo lucro, mínimo impacto ambiental ou mínimo desgaste 

de equipamentos, dentre outros objetivos. Além disso, explicita as conseqüências econômicas 

e técnicas inerentes à decisão de operar o sistema em um estado diferente do ótimo 

(DIAMANTOPOULOS & THRAMPOULIDIS & HOUSOS, 1997). 

Entretanto, um dos principais problemas que tem limitado a utilidade prática dos 

modelos matemáticos desenvolvidos para apoiar a gestão de sistemas produtivos é que as 

realidades modeladas se alteram ao longo do tempo, fazendo com que os modelos construídos 

se tornem divergentes e, portanto, inadequados para representar as realidades em estudo. Este 

aumento do gap semântico1, isto é, aumento da divergência entre modelo e realidade, exige 

repetidas intervenções humanas para a atualização dos modelos codificados. Como 

conseqüência, são freqüentes os períodos de tempo em que o modelo se torna indisponível ou 

inadequado para o cumprimento de sua função principal de suportar o processo de Tomada de 

Decisão (DIAMANTOPOULOS & THRAMPOULIDIS & HOUSOS, 1997). 

Outro fator limitante é que a maioria das técnicas de modelagem normalmente 

utilizadas se baseia no conhecimento prévio das equações descritivas da fenomenologia dos 

processos estudados. Conhecidas como modelagem do tipo “caixa-branca”, tais técnicas 

pressupõem um conhecimento prévio e explícito das relações de causa e efeito entre as 

variáveis de entrada e as variáveis de saída dos processos modelados, isto é, um conhecimento 

profundo das funções ou relações matemáticas que representam o comportamento esperado 

das variáveis de saída em função do comportamento das variáveis de entrada (AGUIRRE, 

2007b). 

De fato, para um gestor preocupado concomitantemente com a gestão operacional, 

ambiental e econômica de modernas plantas de produção, é interessante poder analisar 

diferentes decisões alternativas considerando, também simultaneamente, as relações de 

dependência entre os mais diferentes tipos de variáveis (operacionais, ambientais e 

econômicas) onde não há ou não é possível ou viável conhecer as relações fenomenológicas 

                                                 
1 Defasagem existente entre o modelo e a realidade modelada ou erro de modelagem (BOOCH & RAMBAUGH 
& JACOBSON, 2000; FALBO, 2002). 



 
23 

de causa e efeito entre elas, somente sendo conhecidos os dados de entrada e saída do 

processo gerido (AGUIRRE, 2007b; RAHIMAN & TAIB & SALLEH, 2007). 

Por outro lado, a partir de meados da década de 90, devido ao aumento na 

disponibilidade de recursos computacionais, o uso de técnicas de modelagem vem se 

consolidando cada vez mais, não apenas baseadas no levantamento das equações descritivas 

da fenomenologia do processo, mas também pela observação de dados e estabelecimento das 

relações de dependência matemática entre as variáveis de entrada e de saída, sem referência 

explícita às suas relações de causa e efeito. Conhecida como modelagem caixa-preta, esse tipo 

de abordagem para o desenvolvimento de modelos matemáticos de processos se tornou viável, 

na prática, em razão de alguns fatores, tais como: aumento de complexidade dos sistemas, 

onde nem sempre é fácil ou possível mapear as equações básicas de um sistema; o declínio no 

custo de recursos computacionais; e a disponibilidade de tecnologias de aquisição de dados, 

dentre outros (AGUIRRE, 2007a; RAHIMAN & TAIB & SALLEH, 2007). 

A proposta deste trabalho é a utilização de técnicas de modelagem caixa-preta 

para a modelagem de processos decisórios aplicados à gestão da produção de plantas 

industriais, ou de sistemas de produção em geral. Sua principal finalidade é propor uma 

metodologia e implementar um método de atualização em tempo real de modelos 

matemáticos de realidades variantes no tempo, especialmente modelos matemáticos de apoio 

à tomada de decisões para a gestão de sistemas de produção. Essa metodologia deverá 

atualizar os parâmetros do modelo de forma automática, a partir das séries temporais das 

variáveis do processo produtivo de uma UTE-Piloto. A atualização em tempo real é 

imperativa para garantir níveis aceitáveis do gap semântico e para assegurar efetivamente a 

utilidade prática dos sistemas aplicativos destinados ao apoio à decisão. 

Para validar os resultados alcançados com a aplicação da metodologia, essa foi 

testada em laboratório e corroborou com a proposição de uma arquitetura para um protótipo 

de sistema de apoio à tomada de decisões, em desenvolvimento no Laboratório de Sistemas 

Integrados de Produção da UFBA (LABSIP-UFBA) em conjunto com a PETROBRAS TI 

Comunicações (TIC) – Regional Bahia. Utilizando como campo de prova uma Unidade 

Termelétrica (UTE) do parque gerador da Petrobras, no território nacional, foi possível 

também validar a utilização prática da metodologia no desenvolvimento de um produto 

tecnológico bem como identificar os aspectos positivos e negativos tanto da metodologia em 

si quanto de sua aplicabilidade na gestão efetiva de um processo produtivo. 
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1.1. OBJETIVOS 

Esta pesquisa se destina a promover o avanço no desenvolvimento das tecnologias 

voltadas para gestão, mais especificamente gestão da produção, contribuindo para o 

aperfeiçoamento das tecnologias de desenvolvimento de SAD, entendidos como conjuntos de 

aplicativos computacionais, concebidos para apoiar a tomada de decisões em sistemas de 

produção.  

O foco desta pesquisa é a atualização automática dos modelos matemáticos que 

integram os SAD. Estes modelos matemáticos, no decorrer do tempo, defasam em relação às 

realidades modeladas e provocam, nos SAD, inconvenientes paradas de aplicações para 

atualização manual dos modelos codificados em seu bojo. Neste contexto, torna-se imperativo 

o desenvolvimento de tecnologias que mantenham o gap semântico destes modelos dentro dos 

limites aceitáveis, com a finalidade de reduzir os níveis de intervenção humana, para 

manutenção no código destas aplicações e, com isso, aumentar a disponibilidade operacional 

dos SAD. 

Para realizar a manutenção do gap semântico, é necessário desenvolver uma 

metodologia que promova a atualização dos parâmetros de um modelo matemático destinado 

ao apoio à tomada de decisão. Esta metodologia visa a possibilitar que o modelo decisório 

reflita continuamente as mudanças do processo produtivo alvo da modelagem. A atualização 

utiliza técnicas de modelagem empírica, baseadas nas séries temporais adquiridas a partir da 

camada de supervisão da UTE selecionada como campo de provas desta pesquisa. 

Após a definição da metodologia e obtenção dos resultados de sua validação, é 

proposto um modelo arquitetural de um SAD, baseado em tecnologia multi-agentes, que 

atualize o seu modelo decisório incorporado, segundo a metodologia desenvolvida, e também 

otimize objetivos pré-estabelecidos. 

Como objetivo desta pesquisa também se pode citar as melhorias no processo de 

tomada de decisão da UTE, utilizada como campo de provas, incluindo as conseqüências 

econômicas advindas destas melhorias. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento da metodologia proposta nesse trabalho possibilitou a 

integração de modelos matemáticos de processos decisórios ao processo industrial, em tempo 

real, através de sua camada de supervisão, permitindo a manutenção do gap semântico, dentro 
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de limites aceitáveis, com menor necessidade de intervenção humana em código de aplicação. 

Assim, é esperada uma redução dos tempos de parada em Sistemas de Apoio a Decisão e 

Planejamento da Produção e conseqüente aumento de disponibilidade destes sistemas. 

Além disso, considerando que as UTE são sistemas produtivos (de energia), é 

mais do que oportuna a aplicação da metodologia proposta em um modelo de processo 

decisório para a gestão otimizada de uma UTE-Piloto. Estas técnicas, testadas em laboratório 

com o uso de ferramentas matemáticas, visam a suportar os gerentes operacionais da 

UTE-Piloto em suas decisões, já que esses poderão visualizar, para a planta de processo sob 

sua gestão, a configuração operacional que promove o menor custo para o atendimento a uma 

determinada demanda de energia elétrica e térmica. 

1.3. METODOLOGIA 

Visando a alcançar o objetivo principal de desenvolver uma metodologia de 

atualização em tempo real de processos decisórios, considerou-se, inicialmente, a necessidade 

de se dispor de um objeto de estudo: o modelo matemático de um processo decisório para a 

gestão operacional de um sistema produtivo. 

Com base em documentos descritivos, foram analisadas as arquiteturas de dez 

unidades termelétricas que compunham o parque gerador da PETROBRAS. As UTE com 

arquiteturas em ciclo-combinado foram consideradas mais atrativas pela diversidade de 

cenários operacionais possíveis, os quais provocariam mais a metodologia de adaptação 

durante os experimentos em laboratório, tornando-a mais robusta e enriquecendo os 

resultados desta pesquisa. 

Dentre as unidades em ciclo-combinado foram selecionadas duas potenciais 

UTE-Piloto: A UTE Rômulo Almeida (UTE-RA), localizada em Camaçari-BA, e a UTE 

Aureliano Chaves (UTE-ACH), localizada em Betim-MG. Entretanto, considerando fatores 

como localização, disponibilidade de acesso a informações e a variedade de cenários 

operacionais possíveis, foi selecionado o processo decisório de gestão operacional da 

UTE-RA. 

Concluída a seleção da UTE-Piloto, foram realizadas entrevistas com o grupo de 

gestão operacional da unidade, além de investigação de documentos de engenharia, a fim de 

fazer o levantamento do seu processo produtivo, detalhando todo o seu fluxo, determinando 

os sistemas críticos, aspectos econômicos relevantes, questões ambientais e demandas do 

mercado local, além do objetivo a ser otimizado. 
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Além do processo produtivo, foi levantado também o processo decisório da 

unidade, bem como as técnicas e ferramentas que o grupo operacional da UTE utilizava para 

o seu suporte. Após a análise do modelo de decisão utilizado pela UTE-Piloto, foram 

identificados seus pontos de melhoria, que eram passíveis de utilização da metodologia de 

atualização de modelos desenvolvida nessa pesquisa. 

Após o detalhamento do processo produtivo, o fluxo foi simplificado de forma a 

explicitar somente as variáveis relevantes para a elaboração de um novo modelo decisório da 

unidade, tendo se revelado como um modelo de Pesquisa Operacional (PO), mais 

especificamente um modelo de Programação Linear (PL). Em seguida, esse fluxo foi 

diagramado na forma de Blocos de Produção (BP), que são uma representação simplificada 

dos principais subsistemas do processo produtivo, com suas respectivas entradas e saídas, de 

forma a facilitar a aplicação de técnicas de Identificação de Sistemas, ou modelagem 

caixa-preta, para determinação e atualização das equações representativas das restrições 

operacionais do novo modelo decisório. 

Foi adquirida uma base de dados temporal, a qual foi instalada no LABSIP e 

conectada com outra base de dados de mesma natureza, instalada na PETROBRAS, em 

Salvador, que realiza as aquisições dos dados do processo produtivo da UTE-Piloto.  As bases 

da UTE-RA e do LABSIP foram configuradas de forma a realizar o armazenamento das séries 

temporais das variáveis pertinentes aos BP mapeados. 

A partir daí, realizou-se uma análise sobre as séries temporais das variáveis 

previamente mapeadas. Para cada BP, foram estudadas as correlações e autocorrelações de 

suas variáveis, definindo quais delas possuíam relações de dependência linear. Após essa 

etapa eliminaram-se do modelo as variáveis linearmente dependentes, simplificando-o ainda 

mais. 

Concluída a etapa de elaboração do modelo decisório, foi desenvolvido um 

método de atualização de parâmetros, em tempo real, dos modelos matemáticos dos BP que, 

por sua vez, compunham as restrições operacionais do novo modelo decisório da UTE-Piloto. 

Para o método de atualização, no que concerne às séries temporais coletadas do 

processo produtivo, foram implementados métodos (automáticos) de determinação dos 

períodos adequados de amostragem, e também foi desenvolvido um método de qualificação 

dessas séries. Logo em seguida, em função dos dados adquiridos e qualificados, foi definida a 

estrutura auto-regressiva que melhor representava a população de dados coletados. A 

obtenção dos modelos dos BP foi realizada com a utilização de técnicas de regressão linear 

multivariada. 
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O método de atualização foi desenvolvido e submetido a simulações, permitindo 

verificar a aderência dos modelos matemáticos gerados às mudanças operacionais observadas 

nos BP do processo produtivo da UTE-Piloto. 

A aplicabilidade do método matemático de atualização de modelos foi testada 

através da submissão de um algoritmo de programação matemática sobre o novo modelo 

decisório da UTE-Piloto. Realizaram-se ensaios que geraram vários cenários operacionais que 

otimizavam o objetivo proposto. Esses ensaios possibilitaram observar como as alterações do 

processo produtivo, captadas através do método de atualização proposto, refletiram nos 

cenários gerados pelo novo modelo decisório. 

Por fim, com base na análise dos resultados obtidos em laboratório, foi elaborada 

uma proposta arquitetural de um SADMA que, à luz da teoria dos sistemas complexos 

adaptativos, implemente os conceitos de adaptabilidade ao ambiente industrial de uma 

unidade produtiva, bem como a incorporação das ferramentas e técnicas desenvolvidas, nessa 

pesquisa. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O capítulo 2 introduz os tópicos Gestão e Tomada de Decisão, definindo os 

principais elementos do processo de Tomada de Decisão, classificando os diversos tipos de 

decisões que podem ser tomadas em um ambiente organizacional sob diversas óticas. Em 

seguida, este capítulo introduz a questão de como a modelagem matemática orientada pela PO 

se evidencia como uma ferramenta útil para auxiliar o gestor em um processo decisório, e 

como a variação do gap semântico pode vir a ser um problema nesse contexto. A Teoria da 

Complexidade é abordada através da realização de um paralelo entre as organizações (e suas 

atividades) e os SCA, ressaltando como a capacidade de adaptação destes sistemas vem a ser 

uma solução mais adequada para tomada de decisão em problemas decorrentes das constantes 

mudanças organizacionais, apontando para uma solução potencial para manutenção do gap 

semântico. Por fim, o foco organizacional é estreitado na atividade de Programação e 

Controle da Produção (PCP), analisando seu comportamento complexo sob a ótica de um 

SCA. 

O capítulo 3 trata de questões concernentes à TI, abordando a tecnologia 

atualmente disponível para dar suporte ao processo de Tomada de Decisão nas organizações, 

mais especificamente às questões estruturais intrínsecas aos SAD e sua evolução. Este 

capítulo estabelece uma relação entre os SAD e os SCA, focando a tecnologia dos Sistemas 
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de Apoio a Decisão Multi-Agentes (SADMA) e evidenciando como esta arquitetura munida 

de agentes provê aos SAD a capacidade de adaptação, inerentes aos SCA. Aqui também é 

realizada uma explanação sobre os Process Information Management Systems (PIMS), ou 

seja, a tecnologia de armazenamento de séries temporais de variáveis de processos produtivos 

industrializados. Os PIMS são os insumos para as técnicas de Identificação de Sistemas 

implementadas sobre o processo decisório selecionado para este trabalho. Ainda no que se 

refere aos PIMS, também são apresentados os padrões de conexão e interoperabilidade em 

ambiente computacional industrial que foram utilizados nessa pesquisa. 

O capítulo 4 traz à tona o tópico modelagem matemática, apresentando os 

modelos de PO como uma ferramenta de auxílio na estruturação de problemas de decisão em 

ambientes de complexidade crescente. Neste capítulo são apresentados os diversos tipos de 

modelos e sua classificação sob vários pontos de vista. Aqui, as técnicas de Identificação de 

Sistemas são colocadas como um instrumento adequado para implementar os critérios de 

adaptabilidade, próprios de um SCA, em um modelo decisório de PO, aplicado ao processo 

produtivo da UTE-Piloto. Este capítulo também faz uma breve alusão sobre Séries Temporais 

e as estruturas auto-regressivas experimentadas durante a elaboração do modelo decisório, 

alvo desta pesquisa.  

O capítulo 5 apresenta o processo de seleção da UTE-Piloto, os fatores que a 

determinaram como campo de prova desta pesquisa e o processo decisório utilizado pela 

equipe de gestão operacional da UTE, para execução de suas atividades de programação de 

produção, executadas para o atendimento de suas demandas de energia elétrica e térmica. Em 

seguida, é realizada uma breve contextualização sobre cogeração termelétrica, ressaltando 

quais fatores promovem a ocorrência de alterações significativas neste ambiente produtivo e 

quais são suas principais restrições operacionais. Logo em seguida, é detalhado o processo 

produtivo de cogeração da UTE-Piloto, bem como a infra-estrutura de supervisão e controle 

que o apóia. Tendo o detalhamento do processo produtivo como ponto de partida, apresenta-

se então todo o percurso até a obtenção do modelo decisório de PO, discorrendo sobre a 

execução das etapas de modelagem matemática que se fizeram necessárias durante o 

cumprimento deste percurso. Finaliza-se este capítulo com a determinação do objetivo a ser 

otimizado no processo decisório de PCP da UTE-Piloto. 

O capítulo 6 apresenta a metodologia desenvolvida nesta pesquisa, para 

atualização de modelos matemáticos decisórios, de processos produtivos industrializados, que 

fornecem o atributo de adaptabilidade ao modelo elaborado, de forma que este pudesse refletir 

as mudanças do processo produtivo da UTE-Piloto, mantendo o gap semântico dentro de 
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níveis aceitáveis. Aqui é apresentado e detalhado o fluxo do processo do método de 

atualização de parâmetros, o qual foi baseado em técnicas de Identificação de Sistemas e 

embutido no modelo decisório desenvolvido, bem como os resultados parciais de sua 

experimentação em ambiente laboratorial. Neste capítulo também é apresentada a arquitetura 

de TI, utilizada para suportar este método de atualização de parâmetros, incluindo a 

infra-estrutura utilizada para o armazenamento de séries temporais e sua conexão com o 

processo produtivo da UTE-Piloto, e como essa foi configurada para atender aos requisitos do 

referido método; a disponibilização das informações das séries amostradas em ambiente 

laboratorial; os cuidados referentes à Segurança de Informação que se fizeram necessários 

para a implementação dessa infra-estrutura. 

No capítulo 7 é realizada uma crítica do método de atualização, ressaltando os 

resultados alcançados em contraposição aos objetivos propostos nesta pesquisa. Nele é 

realizada uma comparação da resposta do modelo decisório, portador do método de 

atualização, em relação ao modelo inicialmente desenvolvido pelo grupo de gestão 

operacional da UTE-Piloto. Em seguida, é realizado um estudo do método proposto, 

analisando as questões pertinentes às técnicas de Identificação de Sistemas envolvidas e os 

ajustes que se fizeram necessários nas etapas deste método, de acordo com os resultados 

obtidos em laboratório. Este capítulo é finalizado com uma proposta arquitetural para a 

construção de um SADMA, que incorpore em seu bojo agentes que implementem, dentre 

outras coisas: o método de atualização de parâmetros proposto nesta pesquisa, os padrões de 

interoperabilidade utilizados para acesso às séries temporais a partir das camadas de 

supervisão de processos produtivos, as funcionalidades de programação matemática 

necessárias à otimização de objetivos estabelecidos a partir de modelos decisórios de PO, e 

uma Interface Humano Computador (IHC) que permita ao gestor operacional configurar as 

restrições de seu processo produtivo de forma ergonômica. 

O capítulo 8 finaliza este trabalho evidenciando os pontos de melhoria da 

metodologia desenvolvida, apontando direções para novas pesquisas que envolvam os 

conceitos de adaptabilidade em ambientes complexos e orientados à tomada de decisões, que 

foram abordados no desenvolvimento deste trabalho. 
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2. GESTÃO, TOMADA DE DECISÕES E COMPLEXIDADE 

2.1. GESTÃO E TOMADA DE DECISÕES 

A palavra decisão deriva do latim, onde o prefixo “de” significa parar, extrair, 

interromper, e o sufixo “cisão” significa cindir ou cortar. No sentido estrito da palavra, 

decisão pode ser interpretada como deixar fluir. Diante de uma série de alternativas para a 

resolução de um problema, uma decisão precisa ser tomada de forma a propiciar o alcance dos 

objetivos identificados para a solução do referido problema (GOMES & GOMES & 

ALMEIDA, 2006). 

Ainda segundo Gomes, Gomes e Almeida (2006), a tomada de decisões em 

ambientes complexos é uma das mais difíceis tarefas enfrentadas por indivíduos, ou grupos. 

Esta dificuldade decorre principalmente do fato de que, na maioria dos casos, tais decisões 

devem atender a múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes, e são tomadas em um 

ambiente com alto índice de incerteza. 

A Teoria da Decisão procura explicar o comportamento (decisório) humano 

entendendo as organizações como complexos sistemas de decisões nos quais cada indivíduo 

participa conscientemente da tomada de decisões, com base em alternativas mais ou menos 

racionais de comportamento. Os campos de estudos da Teoria da Decisão se inserem em 

diversas áreas de conhecimento como a Administração, a Economia, a Psicologia e a Ciência 

da Computação, dentre outras (SIMON, 1997; GONTIJO & MAIA, 2004; CHIAVENATO, 

2004; ESCRIVÃO FILHO, 1995). 

Segundo Gontijo e Maia (2004), o modelo de Herbert A. Simon, fundador do 

campo de estudos de Teoria da Decisão, define um processo decisório é definido como um 

processo de pensamento e ação, que culmina em uma escolha. Esta, por sua vez, reside em 

selecionar um curso alternativo de ação ou rejeitar uma determinada ação. 

De acordo com Chiavenato (2004), os elementos comuns em processos de tomada 

de decisões são: 

• Tomador de decisão: o indivíduo, ou grupo de indivíduos, responsável pela 

seleção ou escolha entre várias alternativas possíveis de ação; 

• Objetivos: são resultados ou metas, que o tomador de decisão pretende 

alcançar com as ações; 
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• Critérios: são regras ou preferências que o tomador de decisão utiliza para 

fazer a escolha de uma ou mais ações; 

• Estratégia: é o caminho ou método que o tomador de decisão adota ou escolhe 

para melhor atingir os objetivos; 

• Situação: aspectos ambientais ou circunstanciais considerados pelo tomador 

de decisão; 

• Resultado: conseqüência da adoção de certa estratégia pelo tomador de 

decisão. 

 

Ainda segundo Chiavenato (2004), o processo de tomada de decisões pode ser 

estudado sob duas perspectivas: do processo e do problema. O estudo do processo de tomada 

de decisões pela perspectiva do processo concentra sua atenção nas etapas do processo de 

decisório e menos no resultado do processo ou decisão obtida. É uma abordagem genérica, 

voltada para a compreensão dos procedimentos e comportamentos presentes no processo de 

tomada de decisões, incluindo, por exemplo, a influência das emoções e impulsos do tomador 

de decisão. 

Ainda segundo Gomes, Gomes e Almeida (2006) e Chiavenato (2004), na 

perspectiva do problema, o estudo do processo de tomada de decisões é orientado para a 

identificação e escolha racionais de alternativas de ação. Esta perspectiva enfatiza a aplicação 

de métodos quantitativos para a seleção das melhores alternativas de ação para problemas 

racionalmente equacionados e estruturados. 

Segundo a perspectiva de Simon (1997), Solino e El-Aouar (2001), o tomador de 

decisão associa a perspectiva do processo, que se concentra nas etapas formais e nos 

procedimentos de tomada de decisão, à perspectiva do problema, que retrata o conteúdo da 

decisão, aplicando métodos quantitativos, tornando a decisão o mais racional possível, a partir 

da melhora da percepção dos fatores, ou condições, de resolução do problema em questão. 

Os processos de tomada de decisões podem ainda ser classificados de acordo com 

a natureza da decisão (ver Tabela 1), se programadas ou não-programadas. As decisões 

programadas são caracterizadas pela rotina e repetitividade. Neste caso, o problema a que se 

refere a decisão a ser tomada, bem como a estruturação do seu processo de tomada de decisão, 

permanecem essencialmente inalterados, cabendo ao tomador de decisões a atualização ou 

adaptação das informações ou dos parâmetros já estabelecidos na estrutura do processo de 

tomada de decisões. As decisões não programadas caracterizam-se pelo ineditismo ou 
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novidade, seja por se tratar de novo problema cujo processo de tomada de decisões não se 

encontra ainda estruturado, seja por se entender que a estrutura até então adotada para o 

processo de tomada de decisões deve passar a incluir novos parâmetros (SIMON, 1997; 

CHIAVENATO, 2004). 

Um problema relativo a um processo de tomada de decisão pode ainda ser 

classificado em problema estruturado ou não estruturado. Um problema não-estruturado é 

aquele que não pode ser claramente definido, pois uma ou mais de suas variáveis é 

desconhecida ou não pode ser determinada com algum grau de confiança. 

 

Tabela 1– Tipos de decisão e as técnicas de tomada de decisão. 

Técnicas de Tomada de Decisões 
Tipos de Decisão 

Tradicionais Modernas 

Decisões repetitivas 

de rotina. 

Hábito 

Rotina (procedimentos 

padronizados de ação) 

Pesquisa Operacional 

Análise Matemática 

Modelagem 

Simulação 

Programadas 
Decisões através de 

processos específicos 

estabelecidos pela 

organização. 

Estrutura 

Organizacional. 

(Sistema de objetivos 

com canais formais de 

comunicação bem 

definidos). 

Processamento 

eletrônico de dados. 

Decisões pontuais de 

momento, pouco 

estruturadas e 

envolvendo novas 

políticas. 
Não-

Programadas 
Decisões tratadas 

pelos processos 

gerais de solução de 

problemas. 

 

Julgamento intuitivo e 

criatividade. 

Regras empíricas. 

Seleção e treinamento de 

executivos. 

Técnicas heurísticas de 

solução de problemas 

aplicadas a: 

Treinamento de pessoal 

para a tomada de 

decisões; 

Desenvolvimento de 

programas 

computacionais. 

Fonte: Simon (1997) apud. Chiavenato, 2004, p.446. 
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Um problema estruturado é aquele que pode ser definido ou equacionado com 

base em variáveis conhecidas.  Este tipo de problema pode ser subdividido em três categorias 

(ver Figura 1): 

• Decisões sob certeza: as variáveis são conhecidas e a relação entre a ação e as 

conseqüências é determinística. A decisão conduz a um resultado específico; 

• Decisões sob risco: as variáveis são conhecidas e a relação entre a 

conseqüência e a ação é conhecida em termos probabilísticos; 

• Decisões sob incerteza: as variáveis são conhecidas, mas as probabilidades 

para determinar a conseqüência de uma ação não são conhecidas ou, não 

podem ser determinadas com algum grau de certeza. As possibilidades 

associadas aos resultados são desconhecidas. 

 

Autores mais recentes acrescentam mais uma região ao continum 

Certeza-Incerteza: a Turbulência, que ocorre quando as metas ou objetivos não estão muito 

claros em um processo decisório (SOLINO & EL-AOUAR, 2001).  

 

 
Figura 1 – Continuum Certeza-Incerteza 

Fonte: Modificada de Chiavenato (2004) 

 

Solino e El-Aouar (2001), ainda classificam a decisão em si em três categorias 

básicas: 

• Decisões Operacionais: absorvem a maior parte da energia da empresa e do 

tomador de decisões. Tem como objetivo a maximização da rentabilidade e 

minimização dos custos operacionais, a partir do aumento da eficiência do 

processo de conversão de recursos da empresa. Ocorrem em áreas de 

alocação de recursos, programação de operações, controle, dentre outras. Este 



 
34 

tipo de decisão também envolve desenvolvimento de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), marketing e operações; 

• Decisões estratégicas: são relativas ao contexto da empresa e seu ambiente, 

determinando seus objetivos e metas. Definem em que áreas e de que forma a 

organização deve se diversificar para explorar sua posição em relação aos 

produtos e mercados vigentes; 

• Decisões administrativas: são aquelas voltadas para a estruturação de recursos 

da companhia e referem-se à organização. Parte destas decisões define os 

fluxos de informações e trabalho, estruturação das relações de autoridade e 

responsabilidade. A outra parte é responsável pelo desenvolvimento de 

recursos, tais como: recursos humanos, financiamentos, instalações e 

equipamentos. 

 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho assume que a gestão de qualquer sistema 

de produção é um processo de Tomada de Decisão, conduzido em maior ou menor grau pela 

perspectiva do problema ou do processo, e estruturado e programado em maior ou menor grau 

sob diferentes categorias de incerteza. 

2.2. GESTÃO, MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO 

Gerir é tomar decisões. Constantemente, gestores se deparam com situações 

complexas, frente às quais se apresentam uma miríade de soluções possíveis, a questão 

premente é a definição da melhor solução a ser implementada. 

Quando se dispõe de dados, o problema pode ser estruturado de forma 

matemática. Esta estruturação é geralmente realizada através de modelos matemáticos, que 

nada mais são do que abstrações matemáticas da realidade contextualizada. A área de 

conhecimento que organiza informações oriundas de uma realidade de acordo com as 

necessidades formais de um modelo matemático é conhecida como Modelagem (MOREIRA, 

2008; RAVIDRAN et al, 2006). 

A Modelagem Matemática não é um método científico que possa ser conduzido 

exclusivamente por especialistas do ramo. Ravidran et al (2006) afirma que a chave para uma 

resolução bem sucedida de um problema depende de uma boa formulação matemática, e que 

esta formulação em grande parte é uma arte. Moore e Weatherford (2005) destacam que o 

julgamento gerencial deve permear todos os aspectos do processo de modelagem. 
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Uma realidade pode ser abstraída na forma de um modelo matemático. Mas, por 

definição, um modelo é uma simplificação da realidade e, inevitavelmente, alguns fatores não 

farão parte dessa abstração. Entretanto, tais fatores influenciam o processo de Tomada de 

Decisão, que dependerá não só da análise dos resultados obtidos a partir do modelo, mas 

também da análise gerencial dos fatores supracitados, que dependerão em grande parte da 

experiência e intuição do tomador de decisões (ver Figura 2) (GOMES & GOMES & 

ALMEIDA, 2006; MOORE & WEATHERFORD, 2005).  

Para Moreira (2008), o processo de modelagem de problemas pode ser descrito 

por uma seqüência de cinco etapas: Definição do Problema; Desenvolvimento do Modelo; 

Análise de Dados; Solução do Modelo e Implementação da Solução. Todas estas etapas são 

importantes e devem ser conduzidas seqüencialmente até a etapa de implementação da 

solução. Moreira (2008) também destaca a presença de fatores imponderáveis ou qualitativos 

no processo decisório, isto é, fatores que não podem ser estruturados matematicamente no 

modelo. Por outro lado, em problemas complexos, a etapa de estruturação matemática pode 

sugerir novos aspectos passíveis de estruturação, que não seriam identificáveis somente com 

uma análise qualitativa (ver Figura 2). 

 

 
Figura 2 – O papel do julgamento no processo de modelagem 

Fonte: Modificada de Moore e Weatherforf, 2005 

 

Reforçando esta questão, Moore e Weatherford (2005) afirmam que o uso de 

modelos como suporte na tomada de decisões não implica necessariamente na implementação 

da melhor solução gerencial, mas possibilita aos gestores a obtenção de insights importantes e 

úteis para a exploração de alternativas, estabelecimento de planos de contingência e redução 

dos tempos de reação. 

Sá Barretto (2009) e Solino e El-Aouar (2001) ainda afirmam que a tomada de 

decisão pode ser determinada pelas crenças, valores e experiências anteriores do gestor, 
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resultando em ações que podem se apoiar tanto em fatores imponderáveis, ou intuitivos, como 

em ponderáveis, ou racionais (ver Figura 3). Os fatores imponderáveis podem contrariar 

inclusive tendências de mercado ou os aspectos puramente racionais, em detrimento da visão 

de futuro e percepção de oportunidades. 

 

 
Figura 3 – O Processo de Modelagem de Problemas Decisórios 

 

Este trabalho modela a parte estruturável do processo decisório da UTE Piloto. 

Foram consideradas apenas as questões relativas a objetivos e restrições operacionais, 

ambientais e econômicas passíveis de serem representadas por relações matemáticas. 

Questões que levem a comportamentos intuitivos foram contempladas de uma maneira 

indireta, isto é, uma vez que o tomador de decisões rejeite a resposta fornecida pelo modelo 

com base em fatores não modelados, o modelo se torna um meio para avaliar o impacto da 

nova solução adotada.  

As soluções de problemas decisórios, modelados matematicamente, geralmente 

são encontradas através da utilização de técnicas e ferramentas que otimizam uma função 

objetivo. Em um processo produtivo esta otimização é normalmente traduzida como a 

maximização de uma função lucro ou a minimização de uma função custo ou tempo de 

operação. O avanço tecnológico dos recursos computacionais tem expandido bastante o 

horizonte das técnicas de otimização, facilitando a resolução de problemas que envolvam 

modelos matemáticos de sistemas complexos (SÁ BARRETTO, 2009; CORMIO et al, 2003) . 

Uma das técnicas mais comumente utilizada na modelagem de processos de apoio 

às decisões operacionais é a Pesquisa Operacional (PO). A PO auxilia o tomador de decisões 

a selecionar um curso de ação, dentre vários disponíveis, que determina o comportamento 
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ótimo do processo alvo da decisão (FULLER & MANSOUR, 2003; COLIN, 2007; ACKOFF 

& SASIENE, 1971).  

Porém, uma das principais restrições à utilização da PO no processo decisório, 

inerente às ferramentas e técnicas que fazem uso de modelos, é o fato das restrições serem 

estáticas em relação à realidade modelada. Desta forma, a defasagem entre a realidade e sua 

abstração, o gap semântico (ver Figura 4), pode ser considerado aceitável em dado momento, 

mas, devido às constantes mudanças da realidade, o modelo matemático subjacente pode ser 

invalidado (DIAMANTOPOULOS & THRAMPOULIDIS & HOUSOS, 1997). 

 

 
Figura 4 – Gap Semântico em Modelos Matemáticos 

 

Assim, a eficiência dos modelos de processos decisórios desenvolvidos por meio 

das técnicas e ferramentas de modelagem e otimização para a gestão operacional de sistemas 

de produção está condicionada à manutenção de um gap semântico em níveis aceitáveis. 

2.3. SISTEMAS COMPLEXOS ADAPTATIVOS E AS ORGANIZAÇÕES 

PRODUTIVAS 

A partir do século XVII, a visão mecanicista, proposta por Descartes e legitimada 

pelas leis de Newton, se tornou o paradigma dominante para o entendimento da natureza, da 

sociedade e das organizações. Por quase 300 anos, o paradigma mecanicista ditou a forma de 

encarar a realidade que, por sua vez, era determinada por um conjunto de regras imutáveis 

(TÔRRES, 2005; FRÓIS, 2004). 



 
38 

Porém, ao final do século XIX, Henri Poincaré noticiou a teoria do caos, 

postulando que as certezas, nas ciências exatas, são relativas ao grau de aprofundamento das 

investigações objetivas. As teorias de Poincaré foram a base para o conceito de complexidade 

estabelecido por Ilya Prigogine na segunda metade do século XX. A complexidade do mundo, 

divulgada por Prigogine, demandava que o diálogo experimental fosse baseado nos dois 

elementos essenciais à relação entre homem e natureza: compreensão e modificação 

(FRÓES, 2005). 

De acordo com Morin (1977, apud DUTRA & ERDMANN, 2007, p.409), o 

surgimento da ordem em um ambiente complexo e caótico ocorre, pois as relações entre os 

elementos do sistema aparecem em um nível tetralógico de ordem; desordem; interação e 

organização. Desta maneira, a partir de interações, um contexto de desordem pode provocar 

uma nova ordem da organização dentro de um processo cíclico e de complexidade 

incremental.  

Dutra e Erdmann (2007) classificam a teoria da complexidade como um ramo da 

ciência que estuda as propriedades emergentes, ou seja, as propriedades que surgem da 

interconexão de elementos de um mesmo sistema. Estas relações de ordem e desordem 

afloram em um nível que não existe nas camadas inferiores. 

Segundo Anderson (2008), problemas complexos ou caóticos requerem soluções 

que sejam munidas de uma capacidade de adequação em relação ao ambiente onde se 

encontram. A área de conhecimento que estuda soluções para este tipo de problema, à luz da 

teoria da complexidade, denomina-se Sistemas Complexos Adaptativos. 

Rebelo (2004), afirma que para compreender um SCA é necessário analisar as 

diferenças entre sistemas simples e complexos (ver Tabela 2). Os SCA possuem a capacidade 

de reorganizar seus componentes em resposta a estímulos oriundos do ambiente interno e 

externo, ou estímulos gerados em situações aleatórias ou randômicas. Como exemplo de 

sistema complexo cita-se o fluxo turbulento de um líquido, pois é caótico em sua natureza. Ou 

seja, existe transformação, mas não há o estabelecimento de um padrão. Por outro lado, uma 

organização é um sistema complexo adaptativo, pois aprende cada vez que se reorganiza. 

Como o próprio nome já diz, um SCA é um sistema capaz de aprender com o 

ambiente que o rodeia. Um SCA adquire informação determinando seu próprio 

comportamento em relação a este ambiente, identificando as regularidades nas informações 

adquiridas, formando padrões e implementando-os em um modelo, que determina sua atuação 

no mundo real. Em cada caso, há vários modelos competindo entre si, sendo que os resultados 
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das atuações na realidade são retroalimentados continuamente de forma a sempre ponderar 

esta competição (AGOSTINHO, 2003). 

 

Tabela 2 – Características de sistemas simples e complexos. 

Variáveis Sistemas Simples Caos: sistemas 

desordenadamente 

complexos 

Sistemas Complexos 

Adaptativos 

Número de 
estados 

Poucos estados. Mais estados possíveis. Grande quantidade de 
estados possíveis. 

Conexões As conexões entre 
os componentes 
são fixas. 

Os componentes estão 
dispersos e podem 
interatuar localmente 
com toda a liberdade  

Os componentes 
(agentes) estão 
dispersos e podem 
interatuar localmente 
com toda liberdade 
dentro de uma 
estrutura hierárquica. 

Comportamento Comportamento 
simples e 
previsível.  

Comportamento 
desorganizado (caótico), 
mas previsível.  

Comportamento 
emergente com 
parcelas de 
imprevisibilidade. 

Exemplos Um sistema de 
calefação central 
ou uma TV. 

O clima ou uma torneira 
que goteja; um monte de 
areia que de repente vem 
abaixo ao se acrescentar 
mais areia. 

Tudo o que está vivo, 
grandes organizações, 
ecologias, culturas, 
políticas.  

Fonte: Rebelo (2004) 

 

De acordo com a teoria da complexidade, os SCA são dotados de um dinamismo 

que os capacitam a responder ativamente a estímulos oriundos do ambiente, alterando seu 

comportamento segundo esquemas pré-definidos (DUTRA & ERDMANN, 2007). De acordo 

com a visão sugerida por Anderson (2008), os SCA são compostos por agentes inteligentes, 

aninhados hierarquicamente, que interagem entre si e com outros SCA segundo um conjunto 

de regras pré-determinadas, com autonomia de ação, sempre aprendendo, se adaptando e 

evoluindo. 

É difícil analisar os SCA através de métodos científicos que usam somente causa e 

efeito. Apesar de globalmente complexos, os SCA apresentam simplicidade local. São 

criativos quando operam em um espaço de transição ou possibilidades, ou seja, um estado 

paradoxal, instável e estável ao mesmo tempo, norteado pela dinâmica antagônica da 
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cooperação e competição, restrição e amplificação, e da exposição à tensão criativa. Pode-se 

afirmar que os SCA são criativos quando operam no limite entre a ordem e a desordem, ou 

ainda, quando operam na fronteira do caos (REBELO, 2004). 

Rebelo (2004) afirma que cada SCA é único e que cada um deles emerge de um 

contexto singular, interagindo com o ambiente de forma também singular. Um SCA produz 

um resultado global mais eficaz do que o resultado obtido a partir de seus agentes, quando 

operam de forma isolada. Desta forma, embora um SCA assuma um comportamento similar 

em relação a outro sistema, eles dificilmente serão iguais. 

Anderson (2008) define quatro elementos para a caracterização dos modelos do 

SCA: 

• Agentes com esquemas: os agentes são orientados por um esquema, ou 

schemata, que é um padrão cognitivo que direciona suas ações em 

decorrência de sua interação com o ambiente; 

• Redes de auto-organização sustentadas pela importação de energia: os agentes 

de um SCA estão conectados entre si, ou seja, o comportamento de um 

determinado agente depende de outros agentes a ele conectados e vice-versa, 

determinando a formação de uma rede. Esta conexão se dá através de laços de 

feedback, sendo que estes laços determinam como a rede opera. O processo 

de auto-organização em si envolve três fatores principais, são eles: 

descoberta, escolha e ação;  

• Co-evolução na fronteira do caos: quando os agentes interagem entre si eles 

co-evoluem. Os agentes se adaptam na tentativa de se manterem em operação 

no decorrer do tempo. Então o processo de co-evolução gera um contexto de 

equilíbrio na fronteira do caos que, por sua vez, muda continuamente a cada 

interação de um agente com o ambiente que o cerca;  

• Recombinação e evolução do sistema: a evolução de um SCA é determinada 

por suas entradas, por suas saídas e pela transformação dos seus agentes. Os 

agentes de um sistema têm a capacidade de interagirem hierarquicamente uns 

com os outros. Esta interação pode formar novos agentes que continuam 

coexistindo interativamente no ambiente em que são gerados. Sendo assim, 

um SCA pode ser considerado como um agente em um SCA de hierarquia 

superior. 
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Rebelo (2004) afirma que para se entender o comportamento global de um SCA se 

deve primeiro compreender o comportamento individual de seus agentes. Como cada agente 

possui um conjunto de regras, ou esquema, a combinação de todas as ações de um SCA pode 

gerar um grande número de cenários possíveis. O processo de evolução e melhoria de um 

SCA reside na necessidade de se realizar uma escolha ótima dentro deste universo de 

possibilidades. Rebelo (2004) ainda afirma que esta escolha ótima não existe, pois devido ao 

fato dos SCA estarem em constante estado de adaptação e aprendizado eles nunca atingem um 

equilíbrio estável, evoluindo contínua e ininterruptamente.  

Segundo Tôrres (2005), a visão mecanicista do mundo determinou organizações 

centralizadas em suas estruturas e tarefas, dividas em unidades isoladas, que atuavam em 

conformidade com um conjunto de tarefas específicas para cada unidade seguindo um 

pensamento reducionista e linear. Os dados eram analisados isoladamente e projetados de 

forma proporcional, ou seja, o todo era visto como a soma das partes. 

Dutra & Erdmann (2007) complementam que nas últimas décadas foram 

desenvolvidas várias tecnologias de transformação que revolucionaram e elevaram 

substancialmente a complexidade do ambiente empresarial. Segundo eles, como 

conseqüência, as grandes corporações passaram a basear suas decisões em fluxos de 

informações fazendo com que um dos maiores desafios a ser enfrentado atualmente seja a 

capacidade de se adaptar rapidamente a estas informações. 

Dutra e Erdmann (2007), afirmam ainda que os problemas organizacionais atuais 

têm um alto nível de interligação, sendo assim, se tornam impróprios para implementação de 

soluções isoladas. Somente soluções sistêmicas parecem funcionar. 

Neste contexto, uma estrutura organizacional pode ser considerada como o 

agrupamento de uma série de agentes. Estes agentes podem ser representados por indivíduos, 

grupos de indivíduos ou coalizões de grupos, cada um com um comportamento e estratégia 

específicos. Cada agente possui uma estrutura cognitiva que determina uma ação 

característica de acordo com uma perspectiva do ambiente no qual esteja localizado. Este 

novo contexto determina um ambiente organizacional dinâmico e complexo (ANDERSON, 

2008). 

Leite, Bornia e Coelho (2007), ainda que concentrados na formação de cadeias 

produtivas com o objetivo de reduzir os riscos e incertezas através da cooperação mútua, 

destacam que as organizações passaram focar no critério flexibilidade, o que agregou 

complexidade aos modelos organizacionais. Esta complexidade é caracterizada 

principalmente pelo aspecto da incerteza, da imprevisibilidade e da variabilidade. 
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Leite, Bornia e Coelho (2007) também afirmam que neste espaço dialógico, entre 

a busca da certeza em um ambiente incerto e a busca da previsibilidade em um ambiente 

imprevisível, está manifesta a ciência da complexidade, a qual, especialmente por meio dos 

SCA, surge como um paradigma capaz de retratar este novo ambiente organizacional sob uma 

ótica diferente da promulgada pelo paradigma mecanicista.  

Segundo Dutra e Erdmann (2007), as organizações só evoluirão se aprenderem a 

funcionar como sistemas que carreguem a mudança em sua própria estrutura, ou seja, os 

sistemas que atingiram o grau de complexidade que atualmente se revela no mundo 

empresarial só sobreviverão se forem adaptativos. 

Rebelo (2004) afirma que devido a esta perspectiva evolucionária, proposta pela 

teoria da complexidade, não existe um modelo ideal ou único para retratar a realidade de uma 

organização. Esta co-evolução organizacional depende do nível de interação entre seus 

agentes. 

Assim, cada empresa ou organização pode ser considerada um SCA maior que 

encapsula outros SCA em seu bojo. E, num nível hierárquico ainda mais alto, cada empresa 

ou organização produtiva pode ser considerada como um agente em um SCA, composto de 

diversas empresas interagindo umas com as outras, sob a denominação de rede 

organizacional. (MELO & AGOSTINHO, 2007). 

2.4. PCP E A PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO COMO SCA 

As atividades de produção se realizam através do planejamento e controle da 

produção (PCP). Dutra e Erdmann (2007) definem a atividade de PCP como um sistema de 

apoio a produção que comanda e coordena o processo produtivo com a finalidade de cumprir 

a programação e os processos de maneira a atender os requisitos de tempo, qualidade e 

quantidade da produção. Afirmam ainda que, devido ao crescente aumento da 

imprevisibilidade e por conseqüência da complexidade das organizações, o processo 

produtivo deve ser encarado como um sistema aberto, ou seja, um sistema que interage 

ativamente com o ambiente que o rodeia segundo esquemas ou regras pré-definidas. 

Definidos como a combinação racional de instalações, pessoas e informações, 

com o objetivo de converter ou transformar um conjunto de insumos (materiais, trabalho e 

informações) em um ou mais produtos (bens ou serviços), os sistemas de produção são 

projetados com base em processos decisórios que são fundamentalmente diferentes dos 
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processos decisórios inerentes à sua operação ao longo de sua vida útil produtiva (ver Quadro 

1) (MARTINICH, 1997; SLACK, FULLER & MANSOUR, 2003 & BAYRAKTAR, 2007). 

Para Dutra e Erdmann (2007) o PCP também é composto de duas partes básicas: o 

planejamento, onde são definidos os projetos de produtos e processos bem como quais os 

insumos, e respectivas quantidades, são necessários para o atendimento das demandas de uma 

unidade produtiva.  A segunda parte é a programação e o controle da produção. Nesta fase são 

definidas quais as atividades serão executadas pelo processo produtivo e, quando o processo 

estiver em execução, quais as medidas corretivas devem ser aplicadas em casos de 

ocorrências de desvios (DUTRA & ERDMANN, 2007). 

 

Quadro 1 – Principais atividades no Projeto e Implantação e no Planejamento e Controle de Sistemas 
de Produção. 

Projeto e Implantação Planejamento e Controle 

Design de Produtos Planejamento Agregado 

Planejamento da capacidade Gestão de materiais e controle de estoques 

Design de processos e seleção de 
tecnologias Manutenção 

Localização de instalações Programação da produção 

Design de instalações e layout Distribuição e logística 

Organização do Trabalho  

Garantia da Qualidade  

Fonte. Modificado de Martinich (1997) e Moreira (2008) 

 

O PCP pode ser então considerado o cerne da gestão operacional de uma 

organização produtiva e as deficiências na implantação desta atividade refletem 

instantaneamente na qualidade dos produtos ou serviços da unidade produtiva. 

(DUTRA & ERDMANN, 2007). A atividade de PCP pode ser definida como a atividade de 

conciliação da demanda com a capacidade de suprimento em um sistema produtivo (ver 

Figura 5) (SLACK & CHAMBERS & JOHNSTON, 2002).  

Entretanto, já há algum tempo, em decorrência do aumento na complexidade 

organizacional, é possível observar que o controle rigoroso de uma organização é uma ação 

praticamente inexeqüível, dado o número de relações, internas e externas, promovidas por 

tecnologias de comunicação capazes de conectar indivíduos geograficamente dispersos. Neste 

contexto, o alto número de combinações entre elementos distintos eleva substancialmente os 
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índices de incerteza e imprevisibilidade, fazendo com que a atividade de planejamento e 

controle seja dificultada, ou até mesmo inviabilizada (AGOSTINHO, 2003). 

 

 
Figura 5 – A função PCP como Conciliadora do Fornecimento e Demanda 

Fonte: Slack, Chambers e Jonhston (2002) 
 

De acordo com Dutra e Erdmann (2007), diante deste panorama, uma resposta é 

tratar a atividade de PCP à luz do novo paradigma, baseado na teoria da complexidade, ou 

seja, tratar a atividade de PCP como um SCA em uma cadeia produtiva, neste caso, uma 

cadeia produtiva interna à organização. Dutra e Erdmann (2007) ainda reafirmam que a 

atividade de PCP reune características semelhantes às da cadeia de suprimento, podendo então 

ser caracterizada como um SCA. 

A seguir, Dutra e Erdmann (2007) ainda exemplificam uma série de outras razões 

para considerar a atividade de PCP como um SCA: 

• É um sistema, visto que é um conjunto de elementos que interagem para a 

consecução de um objetivo comum; 

• É um sistema dinâmico, pois tem o tempo como variável componente; 

• É um sistema aberto, uma vez que se relaciona continuamente com o 

ambiente externo; 

• É um sistema não linear, já que nem sempre há correspondência entre as 

relações de causa e efeito; 

• É um sistema complexo, devido ao fato de novas propriedades surgirem das 

interrelações dos componentes do sistema; 

• É um sistema adaptativo, pois as partes se alteram para se adaptarem a 

estímulos do próprio sistema e do ambiente que o rodeia. 
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Segundo Dutra e Erdmann (2007), a ordem no PCP de uma empresa é 

representada pela sua estrutura de funcionamento de acordo com sua concepção original. O 

caos, ou desordem, é reflexo das diversas não-linearidades que ocorrem durante a execução 

do plano. Estas não-linearidades podem ser consideradas como perturbações oriundas do 

ambiente externo. 

Sendo um SCA, estes pontos de desvio, em relação ao planejamento prévio, 

provocam uma evolução no PCP. Situações novas são geradas provocando fenômenos, como 

aprendizado e adaptação diante de um novo panorama de produção. Então, se pode afirmar 

que, neste contexto não linear emergente, o PCP se encontra em uma fronteira caótica, entre a 

ordem e a desordem, que estimula a criatividade e, por conseqüência, a supracitada evolução 

do sistema produtivo. Sendo assim, considerando o PCP como um SCA, a interrupção deste 

processo de aprendizado e adaptação pode conduzi-lo à obsolescência e morte (ANDERSON, 

2008; DUTRA & ERDMANN, 2007; REBELO, 2004). 

Uma das mais importantes atividades do PCP para a gestão operacional da 

produção é a programação da produção. A programação da produção é definida como a 

atividade de alocar no curto prazo, recursos (escassos) de produção, respeitando as restrições 

de custo, prazo de atendimento e qualidade (SLACK & CHAMBERS & JONHSTON, 2002; 

DAOUD & MAÇADA, 2005). 

Martinich (1997) define a programação da produção como a designação e o 

agendamento (alocação no tempo) do uso de recursos para as atividades de produção ou 

trabalhos (Jobs). Ele destaca que o espectro de problemas de programação é bastante vasto 

incluindo incertezas na demanda e nos insumos, qualidade dos insumos e variações 

ambientais no processo produtivo. 

De uma forma geral, as operações são de razoável previsibilidade e transcorrem 

conforme a programação. Porém, questões referentes ao ambiente produtivo em si, ao 

mercado, questões econômicas, dentre outras, podem interferir em padrões pré-estabelecidos, 

tornando a atividade de programação da produção uma atividade extremamente complexa. 

Tais interferências podem levar ao superdimensionamento de recursos, em caso de demanda 

abaixo de previsão, e subdimensionamento de recursos, em caso de demanda acima do 

previsto. Situação semelhante pode ocorrer devido às incertezas nos insumos (SLACK & 

CHAMBERS & JONHSTON, 2002). 

Neste contexto, esta pesquisa enfoca a atividade de PCP da UTE-Piloto, 

demonstrando as interações dos diversos elementos que compõem seu processo produtivo e 

como as incertezas supracitadas interferem na programação da produção, caracterizando o 
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comportamento evolutivo e adaptativo da atividade de PCP, deste campo de prova, como um 

SCA. 

De acordo com Daoud e Maçada (2005), Slack e Chambers e Jonhston (2002), 

Ranzeiro e Sacomano (2006), os sistemas de produção podem ser classificados quanto ao 

fluxo em três categorias básicas: 

• Contínuos: operam em grandes volumes, com pouca variedade de produtos e 

por longos períodos de tempo. Em sua maioria são associados a tecnologias 

inflexíveis e possuem um fluxo de demanda previsível. Como exemplos, 

citam-se as refinarias e processos petroquímicos. 

• Em massa: produzem bens em grande volume com variedade reduzida em 

termos de projeto de produto. É o caso das fábricas de automóveis, alimentos, 

dentre outras. 

• Lote ou intermitente: operam com interrupções, apresentando uma variedade 

maior do que a produção em massa. Nesta categoria se encaixam, por exemplo, 

as empresas fabricantes de peças automobilísticas. 

 

Para processos em lote ou intermitentes, foco do estudo desenvolvido nesta 

pesquisa, a programação da produção consiste prioritariamente na alocação ou determinação 

do conjunto de recursos de produção a ser utilizado no atendimento da demanda estabelecida, 

especialmente nos casos em que a variedade de produtos é pequena ou inexistente. 

Outro fator sob atenção da programação em processos intermitentes é o controle 

da velocidade do fluxo, de forma a equilibrar os insumos e evitar a parada do processo 

produtivo ou a formação de estoques, quando se trata de produtos finais em que isto é 

possível.  

As paradas de manutenção também são um ponto importante da programação e 

controle, visto que nesses tipos de processo o sistema de produção deve funcionar 

ininterruptamente pelo período de tempo necessário ao atendimento da demanda (DAOUD & 

MAÇADA, 2005; SLACK & CHAMBERS e JONHSTON, 2002). 

O objeto deste trabalho é o processo decisório presente na operação de sistemas de 

produção, em contraposição ao foco no seu projeto ou implantação, ambos entendidos como 

campos de estudos em gestão da produção (tomada de decisões). 

A metodologia de atualização de processos decisórios conduzida por essa 

pesquisa foi desenvolvida com foco em processos decisórios próprios à gestão operacional de 

sistemas de produção já implantados e operando regularmente. Mais especificamente, 
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considera o processo decisório para a programação da produção de sistemas de produtivos 

munidos de repositórios temporais de armazenamento informatizado de dados de seus 

processos industriais. 

Além disso, considera que, diante de um cenário de intensa competitividade e 

imprevisibilidade, a função produção ganha um valor determinante para o alcance do objetivo 

geral das empresas, visto que passa a agir como uma força impulsionadora no apoio e 

implementação das estratégias organizacionais de produção (SLACK & CHAMBERS & 

JOHNSTON, 2002). 
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3. O PAPEL DA TI NO DESENVOLVIMENTO DE SAD PARA SCA 

Segundo Clericuzi, Almeida e Costa (2006), a Tecnologia de Informação vem 

acarretando mudanças relevantes nas organizações, possibilitando a comunicação remota nos 

seus diversos níveis, promovendo um aumento significativo no fluxo de comunicação, unindo 

grandes grupos de pessoas, patrocinando decisões complexas de múltiplos objetivos, sujeitas a 

restrições de natureza tanto quantitativa quanto qualitativa. 

Atualmente um dos maiores insumos estratégicos para as grandes organizações é a 

informação. A complexidade do ambiente organizacional e a diversidade de dados vêm 

aumentando de forma incremental, tornando cada vez mais premente o desenvolvimento de 

tecnologias destinadas ao tratamento destas informações de forma a reduzir os riscos no 

processo de tomada de decisão (CLERICUZI & ALMEIDA & COSTA, 2006; ADLA & 

ZARATÉ, 2006). 

Dentre as tecnologias desenvolvidas citam-se os SAD, sistemas interativos 

destinados ao gerenciamento de decisões, baseados no uso de computadores, que ajudam os 

decisores a utilizar dados e modelos para solucionar problemas estruturados e não 

estruturados. Os SAD suportam decisões nas mais diversas áreas, dentre elas: econômicas, 

industriais, políticas e sociais. Dificilmente estes contextos são analisados isoladamente, em 

geral, são combinados de maneira a possibilitar a identificação das opções mais satisfatórias 

para a tomada de decisão (CLERICUZI & ALMEIDA & COSTA, 2006). 

Segundo a visão de Zaraté e Sabroux (1998), o desenvolvimento de SAD é um 

domínio que conjuga duas áreas de conhecimento: sistemas de informação e pesquisa 

operacional. Zaraté e Sabroux (1998) ainda afirmam que os SAD possuem três funções 

básicas: 

• Assistir os gestores em processos decisórios semi-estruturados; 

• Apoiar o julgamento gerencial; 

• Melhorar a eficiência do processo de tomada de decisão. 

 

Zaraté e Sabroux (1998) também classificam os sistemas de informação em duas 

categorias: sistemas especialistas (ou baseados em conhecimento) e sistemas inteligentes. Os 

sistemas baseados em conhecimento foram desenvolvidos para assistir os humanos em suas 

tarefas, enquanto que os sistemas inteligentes, produzidos sobre redes neurais, foram 
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desenvolvidos para tentar mimetizar do elemento humano no contexto operacional. Em um 

contexto inicial, estas duas tecnologias eram antagônicas. Porém, evoluíram até atingirem 

certo grau de fusão. 

Os SAD combinam o uso de modelos, ou técnicas analíticas, com funções de 

acessos e recuperação de dados. Os SAD evidenciam questões como flexibilidade e 

adaptabilidade para acomodar mudanças tanto do tomador de decisões, como do ambiente no 

qual ele se encontra (ADLA & ZARATÉ, 2006) 

Neste contexto organizacional, cujo nível de incerteza é consideravelmente alto, 

Adla e Zaraté (2006) enunciam as duas abordagens mais adotadas para o desenvolvimento de 

SAD: Orientados a Dados e Orientados a Modelos. Os SAD Orientados a Dados auxiliam os 

gestores a organizar, recuperar e sintetizar grandes volumes de dados através da utilização de 

ferramentas On-Line Analytical Process (OLAP), bases relacionais e mineração de dados. A 

aproximação arquitetural dos SAD Orientados a Modelos fazem uso de ferramentas de 

modelagem formal de processos decisórios, análise de decisão, otimização, modelagem 

estocástica e modelagem lógica. 

Diante deste cenário de complexidade crescente, uma abordagem que tem se 

demonstrado cada vez mais promissora, com grandes impactos para o futuro dos SAD, é o 

desenvolvimento de SAD baseados em Multi-Agentes (SADMA). A tecnologia multi-agentes 

tem sido cada vez mais testada em diversas áreas de negócios, e sua utilização em ferramentas 

SAD vem aumentando a cada dia. Geralmente, este tipo de abordagem é utilizado em 

resolução de problemas nos quais o tipo monolítico (um agente) não consegue resolver 

(ZHANG et al, 2005). 

Segundo Zhang e Yu (2006), a tecnologia multi-agente não envolve somente 

questões relativas à arquitetura e desenvolvimento de métodos inteligentes, também são 

pertinentes a este tipo de tecnologia conceitos como: transferência de mensagens, 

gerenciamento de conflitos e trabalho colaborativo entre diversos agentes. Os sistemas multi-

agentes possuem quatro características básicas:  

• Possuem informação suficiente para resolver o problema; 

• Os dados se encontram distribuídos; 

• O processamento computacional nem sempre é sincronizado; 

• Pode desenvolver comportamento inteligente devido à interação entre 

agentes. 
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Zhang e Yu (2006) ainda propõem uma estrutura em camadas para um SADMA 

na área de suprimento de energia elétrica (ver Figura 6). As camadas de acesso e 

processamento de dados realizam aquisição e elaboração da informação, enquanto que as 

camadas de análise e decisão realizam a estimação dos fatores ponderáveis. A estrutura em 

questão ainda prevê uma camada de apresentação, ou seja uma IHC, que relativiza as questões 

de interatividade com o ambiente computacional. As camadas de acesso/processamento e 

análise/decisão também podem ser sinteticamente referenciadas como camada de dados e 

aplicação respectivamente. 

 

 
Figura 6 – Modelo de camada de um SAD para área de suprimento energia 

Fonte: Modificada de Zhang e Yu (2006) 

 

Para esta estrutura, Zhang e Yu (2006) apresentam uma arquitetura multi-agentes 

a qual está disposta na Figura 7. O SAD em questão possui uma arquitetura em três camadas, 

cuja infra-estrutura se encontra distribuída em um servidor web, um servidor de aplicações e 

um servidor de dados.  

O tomador de decisões alimenta os dados na camada de apresentação, onde é 

gerado um Hyper Text Markup Language (HTML), ou um schema  eXtensible Markup 

Language (XML), que é remetido para a camada de aplicação. Na camada de aplicação, o 

Agente de Análise de Informações verifica se a solicitação vinda da IHC é de inclusão ou 

consulta ao data wherehouse, ou repositório integrado de dados subjacente, classificando e 
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segregando os dados, para logo em seguida transferí-los para o Agente de Processamento de 

dados. Se a solicitação emitida pelos gestores foi de consulta, o Agente de Processamento de 

dados formata a consulta e a submete ao data wherehouse, recuperando a informação e 

remetendo-a para o Agente de saída que executa sua transferência, através de HTML ou 

XML, para a camada de apresentação. Por outro lado, se a solicitação for de inclusão, o 

Agente de Processamento executará uma nova classificação dos dados, armazenando-os no 

referido data wherehouse (ZHANG & YU, 2006). 

 

 
Figura 7 – Arquitetura para SADMA na área de suprimento de energia 

Fonte: modificada de Zhang e Yu (2006) 

 
Segundo Qiong et al. (2006), os agentes, por sua vez, podem ser agrupados de 

forma hierárquica formando novos agentes com funções diferenciadas dos seus componentes. 

Outra característica dos agentes é sua capacidade de aprenderem e se adaptarem ao ambiente 

onde estão localizados. No que refere à inteligência, Qiong et al. (2006) classifica os agentes 

em duas categorias: cognitivos e reativos. Os agentes cognitivos possuem uma base de 

conhecimento, detém o know-how para o cumprimento das tarefas que lhe são requisitadas e 

possuem a capacidade para lidar com outros agentes presentes em seu ambiente. Os agentes 
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reativos trabalham em grupo para resolução de problemas complexos através de schemas 

coordenados. São mais rápidos que os agentes cognitivos, por isso são preferencialmente 

utilizados em controles locais. 

Esta pesquisa, destinada à área de PCP em geral e de Programação da Produção 

em particular, também propõe a arquitetura de um SADMA que conjuga orientação a dados e 

a modelos, explicitando suas camadas com seus respectivos agentes (reativos) e suas formas 

de interação. 

3.1. A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) NO ARMAZENAMENTO DE 

SÉRIES TEMPORAIS 

Em um processo produtivo industrializado existem diferentes níveis de 

automação, os quais estão representados na pirâmide de automação descrita na Figura 8. 

 

 
Figura 8 – Pirâmide de automação 

Fonte: Modificada de Moraes e Castrucci (2001). 

 

A seguir apresenta-se uma breve descrição dos níveis da pirâmide de automação 

segundo Moraes e Castrucci (2001): 
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• Nível 1: é a camada de controle, onde estão localizados os instrumentos e 

equipamentos da planta de processo, o “chão de fábrica” propriamente dito. 

• Nível 2: caracteriza-se principalmente pela existência de software de 

supervisão de processo. É neste nível que trafegam as informações 

provenientes do nível 1. 

• Nível 3: constituído por bancos de dados, é responsável pelo 

armazenamento das informações disponibilizadas pelo nível 2. Aqui estão 

definidos os indicadores de produção e qualidade, estatísticas do processo e 

os algoritmos de otimização de processos. 

• Nível 4: é o nível onde ocorre à programação e o planejamento de controle 

da produção. 

• Nível 5: é o nível de gestão da empresa. Aqui se encontram os software de 

apoio decisório, gestão financeira, vendas, pessoal, entre outros. Aqui são 

definidos os planos estratégicos e de desdobramento de metas, em função 

das informações oriundas do processo industrial e também do mercado. 
 

Uma infinidade de fatores influenciam o desempenho de uma unidade de 

produtiva: o desgaste dos equipamentos, flutuações nas especificações dos insumos, alteração 

dos parâmetros ambientais, etc. Torres, Santos e Fonseca (2007) afirmam que monitorar o 

desempenho de um sistema produtor com base nas leituras dos dados que transitam nos 

controladores, ou em curvas de tendências geradas pelos sistemas supervisórios, seria uma 

tarefa por demais extenuante. A introdução de bancos de dados relacionais na arquitetura dos 

sistemas de supervisão pouco acrescentou em termos de solução desse problema.  

Para suportar as atividades de otimização, foram desenvolvidas as ferramentas 

Process Information Management System (PIMS), que nada mais são do que bancos de dados 

temporais ou historiadores de processos que, por sua vez, devido aos seus eficientes 

algoritmos de exceção e compressão são capazes de armazenar grandes volumes de dados, por 

períodos na ordem de anos, a um custo relativamente baixo, bem como recuperar dados de 

uma determinada variável para montar gráficos de tendência e, com extrema rapidez, 

compará-los com os valores atuais desta variável (SÁ BARRETTO & FERREIRA, 2007; 

DANG, 2007; BARR, 1994; FRAS & DANG, 2004). 

Os PIMS passaram a integrar as arquiteturas do processo produtivo compondo o 

terceiro nível da pirâmide de automação, armazenando em sua infra-estrutura centralizada 
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dados residentes em diferentes fontes, formando as séries temporais dos valores das variáveis 

dos processos industriais (DANG, 2007). 

Os PIMS além de possibilitarem de forma segura a visualização dos dados de 

processo em tempo real também provêem uma maior interatividade com estes dados. O 

usuário passa a ser então dono da informação, manipulando-a como achar mais adequado, 

ficando independente dos grupos de automação que tinham que despender demasiado tempo e 

esforço, com ferramentas inflexíveis, para fornecer estas mesmas informações 

(ARMSTRONG, 1998; TORRES& SANTOS & FONSECA). 

De acordo com Bosco (2003), neste contexto são identificadas duas funções 

básicas de um PIMS em uma cadeia produtiva: 

• Facilitar a integração entre as áreas de gestão e operacional, através da 

disponibilização das informações aos diversos níveis da cadeia; 

• Armazenar as séries temporais das variáveis de processo, que são as entradas 

dos algoritmos de otimização. 

 

O surgimento dos PIMS resolveu a questão do armazenamento centralizado de 

informações de processo, facilitando a execução de análises de desempenho de uma unidade 

produtiva. 

Fras e Dang (2004) apresentam na Figura 9 uma arquitetura simplificada de um 

PIMS. Basicamente, a arquitetura de um PIMS assume a configuração em três camadas 

(3-Tier): aquisição, armazenamento e publicação.   

A camada de aquisição é representada pelos nós de aquisição de dados, que 

hospedam os drivers de comunicação que realizam a aquisição dos dados de processo 

industrial diretamente da camada de supervisão ou de controle da unidade produtiva. Em 

algumas ferramentas PIMS, atualmente disponíveis no mercado, estes nós são responsáveis 

por hospedar os algoritmos de exceção mencionados anteriormente. Segundo Barr (1994), 

estes algoritmos funcionam como filtros passa-baixa que, quando devidamente configurados, 

eliminam os dados de maior freqüência do sistema monitorado. 
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Figura 9 – Diagrama simplificado de uma arquitetura PIMS 

Fonte: Modificada de Fras e Dang (2004). 
 

A aquisição dos dados é realizada segundo uma escala temporal e, logo após, os 

dados são remetidos para uma unidade de armazenamento. Esta unidade também é 

responsável pela aplicação de um novo filtro, o algoritmo de compressão. Após a compressão, 

os dados que representam o comportamento do processo produtivo, são finalmente persistidos 

na estrutura de armazenamento do PIMS (BARR, 1994; FRAS & DANG, 2004). 

A partir do momento em que os dados se encontram armazenados, eles podem ser 

publicados de forma corporativa através de aplicativos clientes proprietários que se conectam 

ao PIMS. Estes clientes facilitam a democratização da informação em todos os níveis da 

cadeia produtiva, permitindo a realização de cálculos, análises estatísticas das séries temporais 

e elaboração de lógica de eventos (FRAS & DANG, 2004; TORRES & SANTOS & 

FONSECA, 2007). 

Sá Barretto e Gama (2007) ainda ressaltam que questões relativas à 

interoperabilidade entre sistemas automatizados são críticas e devem ser analisadas com 

critério, pois a diversidade de padrões arquiteturais e protocolos de comunicação, existentes 

no ambiente industrial, dificultam a centralização de informações em um repositório PIMS.  

Neste contexto de integração, questões relativas à segurança de informação, tais 

como proteção antivírus e defesa em profundidade (firewalls em camadas) ganham 

relevância, pois incidentes de segurança em áreas automatizadas podem representar riscos 
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para a equipe de operação, além de riscos de danos ao processo produtivo em questão (SÁ 

BARRETTO & FERREIRA, 2007). 

3.2. INTEROPERABILIDADE EM UM AMBIENTE PRODUTIVO 

AUTOMATIZADO 

Segundo Gomes (2007), nos últimos anos, centenas de fabricantes de hardware e 

software produziram uma infinidade de sistemas fechados e proprietários que passaram a 

compor o “chão de fábrica” das indústrias. A dependência tecnológica decorrente dessa 

política de automação passou a ser um problema, pois a partir do momento que se escolhia e 

implementava uma determinada tecnologia de monitoramento e controle, as mudanças de 

arquitetura se tornavam inviáveis devido ao seu alto custo e impacto.  Outro problema das 

arquiteturas proprietárias é a dificuldade de integração com os sistemas corporativos de uma 

empresa. 

Por outro lado, informações atualizadas, cujas fontes são as mais variadas 

possíveis, passaram a serem essenciais ao suporte de tomada de decisão de uma empresa. A 

necessidade de um planejamento estratégico mais preciso, apoiado sobre informações de 

limitações operacionais e capacidade produtiva, passaram a ser vitais para a formação de 

estratégias e procedimentos táticos de uma companhia, propiciando o desenvolvimento de 

novas técnicas de controle operacional e administrativo (SILVEIRA & SANTOS, 1998). 

Sendo assim, de acordo com Gomes (2007), o conceito de Automação Integrada 

tem sido muito evidenciado nos últimos tempos. A integração da planta de produção com os 

sistemas corporativos permitiu a obtenção das informações do processo industrial em tempo 

real. Antes, essas informações levavam horas ou até mesmo dias para serem coletadas, o que 

poderia acarretar uma defasagem em relação aos estímulos que as geravam. De acordo com 

Silveira e Santos (1998), nesse cenário, entre os diversos fabricantes de produtos para 

automação industrial, iniciou-se uma tendência para o desenvolvimento de padrões que 

possibilitassem aos projetistas de redes de automação dispor de tecnologias abertas, que 

permitissem a interoperabilidade entre dispositivos de fabricantes diversos. 

3.2.1. OLE para Controle de Processo/ OLE for Process Control (OPC) 

O OPC é um padrão de interoperabilidade entre sistemas industriais, baseado na 

tecnologia Object Linking Embedding (OLE) da Microsoft e mantido pela OPC Foundation, 
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uma organização sem fins lucrativos, formada por centenas de empresas, cujo interesse é a 

manutenção da interoperabilidade entre as diversas fontes de dados existentes em plantas de 

processos industriais (SÁ BARRETTO & GAMA, 2007; MATRIKON, 2007).  

Matrikon (2007), afirma que em uma rede de automação industrial existem 

diferentes fontes de dados, tais como: Controladores Lógicos Programáveis (CLP), IHC, 

bases de dados, dentre outras. A interconexão entre estas fontes implica na necessidade da 

aquisição de interfaces proprietárias fornecidas por seus fabricantes. Estas interfaces podem 

implementar conexões do tipo serial, ethernet, rádio enlace, entre outras, e trabalham com 

diferentes sistemas operacionais, tais como, Windows, DOS, VMS, Unix, dentre outros. Este 

formato proprietário obriga aos usuários retornarem aos respectivos fabricantes de cada fonte 

sempre que houver necessidade de manutenção, ou mudanças no sistema. 

O padrão OPC, ao contrário destas estruturas proprietárias, é uma arquitetura 

aberta que implementa um grupo de especificações OPC, das quais citam-se duas: 

• OPC Data Access (DA) – provê o acesso aos dados de processo em tempo 

real; 

• OPC Historical Data Access (HDA) – utilizado para recuperar dados 

previamente armazenados. 

 

Na Figura 10, tem-se uma arquitetura de automação onde se dispõem as 

aplicações A e B, desenvolvidas em ambientes distintos, e três fontes de dados, de fabricantes 

diversos, sejam elas: CLP, unidades de campo, bases temporais ou IHC. Nesse ambiente 

heterogêneo, se for implementada a conexão de cada uma das aplicações com cada uma das 

fontes, utilizando soluções proprietárias desenvolvidas pelos fornecedores das fontes, será 

necessária a instalação, em cada aplicação, de dois drivers distintos, para cada fonte de dados 

do processo.  

Neste contexto, verifica-se que cada uma das fontes possui duas conexões, ou 

seja, o mesmo dado é gerado duas vezes: uma vez para cada aplicação e para cada driver 

associado. O número de conexões pode aumentar à medida que surjam mais ambientes de 

desenvolvimento e mais drivers de conexão. E isso faz com que ocorra uma queda de 

desempenho nas fontes de dados devido ao número excessivo de solicitações a que são 

submetidas (SÁ BARRETTO & GAMA, 2007; MATRIKON, 2007). 

No modelo arquitetural OPC, disposto na Figura 11, observam-se três servidores 

OPC, cada um conectado a cada fonte de dados. Estes servidores disponibilizam em 

arquitetura Distributed Component Object Model (DCOM), em tempo real, dados de processo 
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e dados históricos, respectivamente através da implementação das especificações OPC DA e 

HDA. A partir do momento em que os dados são disponibilizados para os servidores OPC, 

estes podem ser adquiridos através de interfaces remotas, os clientes OPC, que podem estar 

integrados a aplicações desenvolvidas em ambientes distintos. Segundo Matrikon (2007), se 

um servidor OPC receber duas solicitações simultâneas das aplicações A e B, ele enviará 

somente uma conexão para a respectiva fonte de dados, promovendo um aumento de 

desempenho no sistema. Observa-se também que esta arquitetura apresenta uma 

escalabilidade maior que a do modelo proprietário, a partir do momento em que se podem 

conectar mais ambientes de desenvolvimento apenas adquirindo as interfaces cliente OPC, 

certificadas pela OPC Foundation, específicas para cada ambiente. 

 

 
Figura 10 – Arquitetura Proprietária 

 
Figura 11 – Arquitetura OPC 

 

A arquitetura OPC vem ganhando cada vez mais ênfase no que se refere à 

integração das áreas de processos industriais e negócios. No processo de aquisição de dados, 

ela é muito utilizada para integrar fontes de dados heterogêneas a um mesmo PIMS.  

Na arquitetura de aquisição de dados de processos industriais, disposta na Figura 

12, as interfaces clientes OPC, em geral, ficam hospedadas nos nós de aquisição de dados, 

remetendo os dados para um PIMS que pode ser instalado atrás de um firewall, que o isola do 

acesso indiscriminado a partir da rede corporativa. Nesta mesma figura, também se verifica a 

implementação de defesas em profundidade, a partir do momento em que também há um 

firewall protegendo a rede corporativa da internet (SÁ BARRETTO & GAMA, 2007; DANG, 

2007). 

Nessa pesquisa, o padrão de interoperabilidade OPC foi utilizado para 

implementação da comunicação entre a camada de supervisão da UTE-Piloto e o repositório 

PIMS, utilizado para o armazenamento das séries temporais da planta. Essa comunicação 

também foi realizada com a interposição de um firewall que realiza a proteção da rede 
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corporativa. Maiores detalhes desta arquitetura são apresentados no item 6.3. O 

desenvolvimento desta pesquisa está fundamentado nos princípios da modelagem empírica, 

realizada com base nas séries temporais coletadas a partir do processo produtivo da 

UTE-Piloto.  

Também é objeto desta pesquisa a proposição de uma arquitetura multi-agentes 

para construção de um SAD. Essa arquitetura contemplou agentes, portadores de schemas que 

implementem o método de atualização de parâmetros de modelos decisórios, aqui definido, e 

também se baseou nas técnicas de modelagem empírica realizadas sobre os dados coletados. 

  

 
Figura 12 – Arquitetura simplificada PIMS 

Fonte: Modificada de Dang (2007) 
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4. A IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E A ATUALIZAÇÃO DE MODELOS 

DECISÓRIOS 

Nas últimas décadas, as organizações vêm assumindo comportamentos cada vez 

mais complexos, fazendo com que o processo de tomada de decisão neste ambiente se torne 

uma tarefa difícil de ser executada, já que a mente humana possui limitações para formular e 

resolver problemas que envolvam multi-objetivos, muitas vezes conflitantes entre si. Embora 

o processo decisório seja apoiado em escolhas racionais, baseadas em paradigmas onde os 

fins estão explicitamente relacionados com os meios, a mente humana costuma decidir com 

base em modelos mentais simplificados da realidade (MILANI & PINTO, 2007). 

Um modelo mental, ou mundo virtual, fornece um contorno à forma de ver a 

realidade. A partir de uma pequena percepção, a psique humana compõe um modelo mental 

da realidade observada, ao que parece, segundo um padrão individual pré-definido. Este 

processo faz uso de filtros que suprimem os ruídos externos. Se a realidade observada possuir 

um alto nível de complexidade, o processo de filtragem pode eliminar variáveis importantes 

desta realidade causando sérios erros de interpretação (WIND & CROOK & GUNTHER, 

2005). 

Conforme já descrito, a mente humana possui uma capacidade limitada para 

modelar e resolver problemas complexos de forma automática e imediata. Neste tipo de 

problema as decisões tendem a ocorrer em um nível intuitivo e, como tal, dependem do grau 

de conhecimento do tomador de decisões a respeito do problema observado. Nesse cenário, 

quanto maior o conhecimento do tomador de decisões menor será a probabilidade da 

ocorrência de erros de interpretação. Mesmo assim o processo ainda continua a ser 

assistemático e intrinsecamente ligado ao indivíduo (MILANI & PINTO, 2007; WIND & 

CROOK & GUNTHER, 2005). 

Como forma de reduzir os erros de interpretação causados pelos filtros da mente 

humana, foram criadas técnicas para instrumentar o homem em sua percepção da realidade. 

Dentre as técnicas mais usuais, cita-se o uso da modelagem matemática. Este tipo de 

modelagem implica na observação da realidade e sua tradução em um conjunto de equações. 

Dentre as muitas utilidades dos modelos matemáticos citam-se principalmente: sua utilização 

na compreensão de uma realidade específica, predição, controle e simulações orientadas a 

treinamento (AGUIRRE, 2007a; MILANI & PINTO, 2007). 
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Aguirre (2007b) alerta que outro ponto importante no que concerne ao 

desenvolvimento de modelos matemáticos é o tipo de modelo a ser utilizado, cuja definição 

depende de vários fatores, dentre os quais, o objetivo a que se destina o modelo, o volume de 

informação, os recursos e o tempo disponível para o desenvolvimento do modelo. 

Segundo Colin (2008), dentre os modelos utilizados para o apoio a decisão se 

destacam os modelos de PO onde se evidenciam as técnicas de PL, estas vem com a proposta 

de solucionar problemas de alocação de recursos para execução de tarefas. Problemas desta 

natureza são facilmente identificáveis nas atividades de PCP, que nada mais são do que 

problemas de alocação de recursos para o atendimento das demandas de um processo 

produtivo. 

Independente das técnicas utilizadas para elaboração de um modelo decisório de 

PO, o referido modelo nada mais é do que um arcabouço de equações matemáticas que 

compõem as restrições de um determinado processo alvo de uma modelagem. Porém, de uma 

forma geral, estas restrições possuem parâmetros fixos que não refletem as mudanças do 

processo subjacente (COLIN, 2008). 

Sendo assim, durante o desenvolvimento desta pesquisa, as técnicas de 

modelagem caixa-preta, pertinentes à área de Identificação de Sistemas, em conjunto com a 

tecnologia disponível para aquisição das séries temporais do processo produtivo da 

UTE-Piloto, se mostrou uma combinação tecnológica adequada para o desenvolvimento de 

um método que atualize automaticamente os parâmetros de um modelo decisório de PL. 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E A CLASSIFICAÇÃO DE MODELOS 

Segundo Aguirre (2007b), um modelo matemático é uma representação 

aproximada do sistema alvo da modelagem, não existindo apenas um modelo para um 

determinado sistema, mas sim uma família de modelos. Cada um dos modelos de uma família 

enfatiza determinados aspectos da realidade modelada, com desempenhos e características 

variadas, para serem utilizados de forma a atingir objetivos diferentes. A implementação de 

um modelo que reflita muitos aspectos de uma realidade complexa, em geral, é um objetivo 

inatingível. 

Ainda segundo Aguirre (2007b), a seleção de qual modelo utilizar nem sempre é 

um processo simples de se executar, pois a depender das considerações realizadas na 

simplificação da realidade, durante o teste, o modelo pode demonstrar um desempenho 
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inadequado ao cumprimento do objetivo a que se destina. Neste caso, torna-se necessária uma 

reavaliação de algumas considerações feitas, entre as quais se destacam: 

• Linear x não linear; 

• Estático x dinâmico; 

• Paramétrico x não-paramétrico; 

• Variante x invariante no tempo; 

• Monovariado x multivariado; 

• Tempo contínuo x tempo discreto; 

• Determinístico x estocástico. 

 

Diz-se que um modelo é linear se sua saída é linearmente dependente da entrada e 

de possíveis perturbações. A linearidade em um sistema implica em sua sujeição ao princípio 

da superposição. Este princípio estabelece que se um sistema é estimulado por u1(t) e 

responde na forma y1(t) e quando estimulado por u2(t) e responde na forma y2(t) então este 

mesmo sistema, ao receber o estímulo a.u1(t) + b.u2(t), irá responder na forma a.y1(t) + 

b.y2(t), sendo que a e b são constantes, possivelmente complexas (AGUIRRE, 2007b; 

GARCIA, 2005). 

Considerar um modelo linear simplifica muito a análise e solução de determinados 

problemas. Porém, há casos em que este tipo de consideração não se demonstra ser adequada, 

tais como: quando a realidade apresenta um comportamento bi-linear forte, ou quando se 

deseja estudar as características não lineares de um sistema, a saber: oscilações e bifurcações 

(AGUIRRE, 2007b). 

Um modelo é considerado estático quando o valor de suas variáveis permanece 

inalterado no decorrer do tempo, ou seja, se em um instante t não houver modificações na 

entrada, no mesmo instante não deve haver alterações na saída do modelo – um modelo 

estático relaciona suas variáveis sem quantificar sua dependência temporal. Por outro lado, se 

em um instante t houverem variações na saída em função de modificações na entrada do 

modelo, ocorridas em uma escala de tempo t – k, diz-se que o modelo é dinâmico.  

(AGUIRRE, 2007b; GARCIA, 2005). 

Outro ponto a destacar é que os modelos dinâmicos, no caso de sistemas 

contínuos, são representados por equações diferenciais ou, em ambientes discretos, são 

representados por equações de diferenças. Porém, há casos em que modelos dinâmicos 

contêm equações algébricas em seu bojo. A solução completa para este tipo de modelo 
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consiste na modelagem tanto dos regimes permanentes quanto dos regimes transitórios de um 

sistema (AGUIRRE, 2007a; GARCIA, 2005). 

Em essência, toda a realidade é dinâmica. Porém, pode-se decidir pelo uso de um 

modelo estático para a representação de um sistema real, desde que as variações temporais do 

seu comportamento não sejam relevantes para o objetivo a que se propõe o modelo. Este 

cenário ocorre quando um sistema evolui temporalmente muito rápido, ou muito lentamente, 

em relação à escala de tempo utilizada para a sua observação (AGUIRRE, 2007a). 

Segundo Aguirre (2007b), não existe uma definição universal para a questão, mas 

de uma forma geral, um modelo é considerado paramétrico quando possui parâmetros em sua 

estrutura. Parâmetros são valores numéricos, ou coeficientes, constantes em uma estrutura 

matemática. Como exemplo de modelos paramétricos têm-se as funções de transferência, em 

tempo contínuo ou discreto, e os modelos de espaço de estados, também em tempo contínuo 

ou discreto. 

Porém, há modelos não-paramétricos, a exemplo dos modelos utilizados para 

interpretar sistemas dinâmicos tais como modelagem por convolução obtida através de 

resposta ao impulso, ou degrau. Há também modelos obtidos através de resposta em 

freqüência do processo. Em ambos os casos, os modelos obtidos se encontram na forma de 

gráficos ou tabelas (AGUIRRE, 2007b). 

Uma das premissas mais importantes da modelagem matemática é determinar se 

um sistema muda seu comportamento no transcorrer do tempo. Um sistema é invariante se no 

decorrer do tempo o seu comportamento permanecer inalterado. Um sistema ser invariante no 

tempo não implica necessariamente que suas variáveis não sofram alterações de valores, pelo 

contrário, seus dados podem variar temporalmente, mas estas variações são regidas pela 

mesma lei, comumente chamada de dinâmica do sistema. Assim sendo, o fato de um sistema 

ser invariante no tempo também não quer dizer que ele seja estático, mas que sua dinâmica 

não varia significativamente com o passar do tempo (AGUIRRE, 2007b). 

Aguirre (2007b) relata que no mundo real, os sistemas, em sua maioria, variam 

com o tempo, ou seja, a dinâmica ou as leis matemáticas que os regem se modificam 

constantemente com o passar do tempo. Como exemplo, cita-se o rendimento de uma turbina 

de gás, que muda constantemente em função do grau de impurezas que se acumulam em seu 

compressor no decorrer de sua operação. Outro exemplo é a modelagem de um sistema 

cardíaco humano, onde sua dinâmica muda constantemente em função da mudança de 

contexto no qual o corpo humano se encontra inserido: parado, correndo, dormindo, acordado, 
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alegre, triste, etc. Informalmente, pede-se afirmar que o modelo de um sistema é invariante no 

tempo quando, no transcorrer do tempo, sua dinâmica não se altera.  

O conceito formal de invariância no tempo define que se um sistema sofre um 

deslocamento temporal na entrada, este deslocamento se refletirá repetitivamente na saída. 

Supondo um sistema discreto cuja entrada e saída sejam representadas respectivamente por 

u(k) e y(k), se esse sistema for invariante no tempo, um estímulo u (k – k0) provocará uma 

saída y (k – k0). O conceito de invariância simplifica bastante os problemas de modelagem, a 

partir do momento que, se um sistema é invariante no tempo, é necessário somente um 

modelo para representar sua dinâmica (AGUIRRE, 2007b). 

No que concerne à relação entre a quantidade de entradas e saídas, os modelos que 

possuem uma entrada e uma saída são denominados de modelos Single Input and Single 

Output (SISO), ou modelos monovariados. São modelos que possuem relação de causa e 

efeito para somente um par de variáveis. O uso de modelos monovariados não quer dizer 

necessariamente que a realidade tenha somente uma entrada e uma saída. A maioria dos 

sistemas reais possui várias entradas e várias saídas, sendo que, muitas delas podem ser 

desconhecidas (AGUIRRE, 2007b; GARCIA, 2005). 

Por outro lado, Aguirre (2007b) e Garcia (2005) ainda afirmam que há modelos 

concebidos como multivariados e que podem ser classificados em diversas maneiras de 

acordo com seu número de entradas e saídas (ver Figura 13). Modelos multivariados que 

possuem uma entrada e várias saídas são conhecidos como Single Input and Multiple Output 

(SIMO). Modelos com várias entradas e uma saída são denominados de Multiple Inputs and 

Single Output (MISO) e, por sua vez, modelos multivariados que possuem várias entradas e 

várias saídas são denominados de Multiple Input and Multiple Output (MIMO). 

 

 
Figura 13 – Modelos multi-variados 

 

Durante a etapa de modelagem do processo decisório, alvo desta pesquisa, se 

optou pela representação MISO. 
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Segundo Aguirre (2007b), os modelos matemáticos são caracterizados contínuos 

quando sua evolução é representada continuamente no tempo (ver Figura 14(a)). Este tipo de 

modelo pode ser representado, por exemplo, através de equações diferenciais. 

Já os modelos discretos têm sua evolução descrita em instantes distintos no tempo 

(ver Figura 14(b)) e são representados, por exemplo, usando equações de diferenças. O 

intervalo ∆t entre dois instantes, assumido como constante, é utilizado como escala de tempo 

do modelo, e é denominado de período de amostragem ou período de trabalho (AGUIRRE, 

2007b; GARCIA, 2005).  

A grande maioria dos métodos determinísticos de identificação resulta em 

modelos contínuos. Porém, embora a realidade seja praticamente contínua, nada impede que 

ela seja observada sob uma ótica discreta, que é o que ocorre quando é modelada por métodos 

estocásticos (AGUIRRE, 2007b). 

 

 
Figura 14 – Tempo contínuo e tempo discreto 

 

Segundo Aguirre (2007b), o processo pelo qual um sinal contínuo é convertido em 

um sinal discreto, com período de trabalho t, é denominado de discretização do sinal. Em um 

processo produtivo contínuo e automatizado, a discretização se verifica através da camada de 

supervisão/controle, onde as variáveis do processo industrial são representadas na interface 

supervisória em instantes discretos.  

Por sua vez, os sinais da camada supervisória podem ser coletados, em instantes 

discretos kt , e armazenados em repositórios adequados (ver item Figura 14(b)), formando as 

séries temporais do processo produtivo analisado. 
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Um modelo é considerado determinístico quando suas variáveis e parâmetros são 

tratados, como o próprio nome já indica, de forma determinística, ou seja, de forma não 

aleatória sem refletir incertezas de nenhuma natureza. Neste contexto, pode-se afirmar que em 

um modelo determinístico, a saída pode ser calculada de forma exata, se forem conhecidos o 

sinal de entrada e suas condições iniciais (AGUIRRE, 2007b; GARCIA, 2005). 

Por outro lado, os modelos estocásticos não permitem o cálculo exato da saída, 

mesmo se conhecendo o sinal de entrada. Este tipo de modelo é caracterizado por conter 

fontes de incertezas, representadas por meio de variáveis aleatórias. Desta forma, a saída de 

um modelo estocástico não contém um valor determinístico e sim uma variável aleatória. Este 

tipo de modelo pode ser analisado por funções de densidade probabilística que relacione suas 

saídas com uma seqüência de valores históricos (AGUIRRE, 2007b). 

Aguirre (2007b) ainda re-afirma que, em termos práticos, a saída de um modelo 

estocástico, ao contrário dos modelos determinísticos, não pode ser determinada com exatidão 

em um instante t, em função dos valores de sua entrada mapeados em um instante (t – k). 

Morettin e Toloi (2006) relatam que, na elaboração de modelos de um processo 

estocástico, deve-se levar em conta o comportamento do fenômeno observado, ou o 

conhecimento prévio que se tem de sua natureza e do objetivo da análise. Morettin e 

Toloi (2006) também afirmam que, na prática, a construção deste tipo de modelo depende de 

métodos de estimação adequados e da disponibilidade de programas apropriados. 

4.2. IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E A CLASSIFICAÇÃO DA MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

Tratando da Identificação de Sistemas, Aguirre (2007b) apresenta a Modelagem 

Matemática como a área do conhecimento que estuda meios de se construir modelos de 

sistemas reais, classificando-a principalmente em três tipos básicos: modelagem em caixa 

branca, modelagem em caixa cinza e modelagem em caixa preta. 

Segundo Aguirre (2007b), a maioria das técnicas de modelagem utilizadas se 

baseia na adequação das equações descritivas da fenomenologia dos processos estudados aos 

dados observados. Um pressuposto básico deste tipo de abordagem, conhecida como 

modelagem caixa-branca, é o conhecimento prévio e explícito das relações de causa e efeito 

entre as variáveis de entrada e de saída dos processos. Na modelagem em caixa branca, 

também conhecida como modelagem física ou conceitual, são previamente conhecidas, ou 

estabelecidas por meios teóricos e em detalhes, as relações matemáticas entre as variáveis de 
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entrada e de saída do processo alvo da modelagem. Este tipo de modelagem requer que o 

especialista responsável pela modelagem tenha um conhecimento prévio e profundo da 

fenomenologia do sistema modelado. Aguirre (2007b) ainda afirma que esta técnica, a 

depender da complexidade da realidade modelada, pode se revelar bastante demorada e 

dispendiosa. 

Na modelagem em caixa preta, também conhecida como modelagem empírica, 

não é necessário conhecer as relações fenomenológicas entre as variáveis de entrada e saída 

de um processo. Neste tipo de modelagem não existe, ou não é assumida, uma relação prévia 

entre a estrutura/parâmetros do modelo e os aspectos físicos da realidade modelada. Uma de 

suas principais características é que não é necessário o conhecimento profundo da natureza 

física, ou teórica, da realidade a ser modelada. Esta técnica requer apenas informações sobre 

os dados de entrada e saída de um sistema. Atualmente, os avanços tecnológicos dos recursos 

computacionais disponibilizam meios para a obtenção e o armazenamento das séries 

temporais das variáveis de processos produtivos, e execução de algoritmos que possibilitem a 

obtenção destes modelos a partir destas séries. As técnicas de modelagem do tipo caixa preta 

fazem parte de uma área de conhecimento denominada de Identificação de Sistemas 

(AGUIRRE, 2007b). 

Na modelagem caixa cinza, a polaridade caixa branca/caixa preta é relativizada 

pela combinação dos aspectos positivos destes dois tipos. Neste caso, além dos dados obtidos 

a partir do conhecimento fenomenológico da realidade, usam-se também as informações 

auxiliares oriundas de séries temporais do sistema, permitindo uma associação da dinâmica 

que eles podem produzir com a estrutura do modelo e seus parâmetros (AGUIRRE, 2007b). 

O processo decisório alvo do estudo dessa pesquisa foi levantado, e após isso a 

atualização em tempo real do modelo de processo decisório foi realizada segundo as técnicas 

de modelagem caixa preta. As técnicas de modelagem empírica, utilizadas e desenvolvidas 

nessa pesquisa, suportaram o desenvolvimento da metodologia de atualização do modelo 

decisório da UTE-Piloto que, no caso, se configurou como um modelo linear e, mais 

especificamente, um modelo de PL a ser efetivamente utilizado no apoio ao processo 

decisório para o PCP desta unidade. Foi um objetivo deste trabalho utilizar a tecnologia 

disponível para realizar a aquisição das séries temporais do processo produtivo da 

UTE-Piloto. As séries temporais, por sua vez, foram insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do método de atualização dos parâmetros do modelo de processo decisório 

desenvolvido e/ou assumido para o PCP da planta. 
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4.3. IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E SÉRIES TEMPORAIS 

Como descrito anteriormente, um dos objetivos propostos para esta pesquisa é o 

desenvolvimento de um método de atualização de parâmetros de modelos matemáticos 

destinados ao apoio a decisão na atividade de PCP. O desenvolvimento desse método foi 

baseado em técnicas de modelagem empírica (caixa preta), realizada sobre as séries temporais 

coletadas do processo produtivo da UTE-Piloto, em obediência ao critério tempo real. Neste 

contexto, é relevante uma compressão do que vem a ser Análise de Séries Temporais, e como 

essa área de conhecimento veio suportar o método desenvolvido. 

Segundo Morettin e Toloi (2006), uma série temporal é um conjunto de dados 

ordenados no tempo. O estudo de séries temporais tem o propósito geral de remontar os 

modelos que as geram. Há basicamente dois enfoques no estudo de séries temporais: a análise 

em domínio temporal e a análise no domínio de freqüências. A primeira propõe o uso de 

modelos paramétricos, e a segunda, muito utilizada em ciências físicas e aplicações de 

engenharia, envolve o uso de modelos não paramétricos, utilizando-se da análise espectral, ou 

seja, a decomposição da série em componentes de freqüência (MORETTIN & TOLOI, 2006). 

Box, Jenkins e Reinsel (2008) ainda explicitam que a análise de séries temporais e 

modelagem dinâmica são fundamentais para cinco importantes áreas de aplicação, as quais 

são citadas a seguir: 

• Previsão de valores futuros de uma série baseado nos valores do passado; 

• Determinação da função de transferência de sistema; 

• Análise dos efeitos de uma intervenção em um determinado sistema; 

• Projeto de sistemas de controle; 

• Análise dos inter-relacionamentos entre várias séries temporais para 

determinação do modelo dinâmico e multivariado que melhor represente estes 

relacionamentos. 

 

Para um melhor entendimento do que vem a ser uma série temporal, o gráfico 

disposto na Figura 15 exprime a temperatura de um determinado local em função do tempo. 

Pode-se observar que os valores da temperatura variam de forma diferente em dois dias 

distintos. Atribui-se a estas curvas o nome de trajetórias do processo físico observado, e este 

mesmo processo, por sua vez, pode ser definido como o conjunto de todas as trajetórias 

observáveis. Cada trajetória também pode ser denominada como uma série temporal, ou 

função amostral, do fenômeno analisado (MORETTIN & TOLOI, 2006). 
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Figura 15 – Temperatura do ar, de dado local, durante 24 horas 

Fonte: Modificada de Morettin e Toloi (2006) 

 

Para o exemplo em questão, designa-se o termo )15()1(Z como o valor da 

temperatura na 15a hora do 1º dia, e )15()2(Z o valor da temperatura na 15ª hora do 2º dia. 

Sendo assim, cada momento e cada trajetória do processo em questão pode ser representado 

pela expressão )()( tZ j . Morettin e Toloi (2006) afirmam que para cada momento t do 

processo analisado, têm-se j valores de uma variável aleatória )(tZ , distribuídos 

probabilisticamente. 

Segundo Morettin e Toloi (2006), os modelos utilizados para descrever séries 

temporais são baseados em processos estocásticos, ou seja, processos baseados em leis 

probabilísticas. Para uma mesma série temporal podem ser definidos vários modelos distintos, 

a depender da técnica ou do objetivo a que se pretende alcançar. 

Segundo Box, Jenkins e Heinsel (2008) há modelos baseados no conceito de que 

uma série temporal observável Zt, cujos valores sucessivos são altamente dependentes, 

freqüentemente pode ser considerada oriunda de uma série de choques independentes (at). 

Estes choques aleatórios possuem uma Função de Distribuição Probabilística (FDP) 

supostamente normal, ou gaussiana, variância constante )( 2σ  e média zero )0( =µ . Esta 

seqüência de variáveis aleatórias independentes at, at – 1, at – 2, ..., at – n, é denominada de ruído 

branco.  

 



 
70 

 
Figura 16 – Representação de uma série temporal como a saída de um filtro linear 

Fonte: Modificada de Box, Jenkins e Heinsel (2008) 

 

Sendo assim, o ruído branco é supostamente transformado na série Zt por meio de 

um filtro linear. Como apresentado na Figura 16, a operação do filtro linear pode ser 

interpretada como a soma ponderada de choques aleatórios prévios at, então: 

 

tntntttt aBaaaaZ )(2211 ψµψψψµ +=+++++= −−− L    (4.1) 

4.3.1. Modelos Auto-Regressivos (AR) 

A partir das séries temporais coletadas de um processo pode-se obter, através da 

implementação de técnicas de modelagem e regressão linear, os modelos representativos do 

processo alvo desta modelagem. Além da aquisição dos dados das séries temporais, outro 

ponto importante é a determinação da estrutura algébrica que melhor reflete a dinâmica 

intrínseca aos dados coletados do processo subjacente (AGUIRRE, 2007b). Segundo Box, 

Jenkins e Heinsel (2008) existem diversas estruturas matemáticas auto-regressivas, a citar: 

Auto Regressive (AR), Auto Regressive with Exogenous inputs (ARMAX), Box Jenkins (BJ) e 

Output Error (OE). 

Segundo Moretin (2006), os modelos classificados como estocásticos podem ser 

muito úteis para representação prática de séries temporais em estruturas AR. Neste tipo de 

modelo, o valor corrente de uma série temporal pode ser expresso em função de choques 

aleatórios at, e de um conjunto de valores prévios e finitos, de variáveis do processo alvo da 

modelagem. Como todo processo estocástico discreto, as séries utilizadas para a geração de 

modelos auto-regressivos estão amostradas em intervalos de tempo eqüidistantes, 

ptttt −−− ,,2,1, K , e são representadas por valores ptttt zzzz −−− ,,,, 21 K .  

Os desvios da série são representados por z~ , tal que µ−= tt zz~ , logo: 
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tptpttt azzzz ++++= −−−
~~~~

2211 φφφ L      (4.2) 

 

A equação 4.2 exprime a representação de um processo auto-regressivo de ordem 

p. O processo em questão também pode ser representado por:  

 

axxxz ppt ++++= ~~~~
2211 φφφ L       (4.3) 

 

O modelo linear, representado pela equação 4.3, relata a uma variável dependente 

z como resultado de um conjunto de variáveis independentes x1, x2,..., xp, mais um termo 

aleatório a. Neste caso, percebe-se que uma variável dependente z é regredida a valores 

prévios de si própria, ponderados por pesos pφφφ ,,, 21 K . Este comportamento é definido por 

um operador auto-regressivo representado por: 

 
p

p BBBB φφφφ −−−−= L2
211)(      (4.4) 

 

O modelo AR também pode ser resumidamente escrito na forma: 

 

tt azB =~)(φ         (4.5) 

 

Este tipo de estrutura contém os parâmetros 2
21 ,,,,, ap σφφφµ K , os quais são 

estimados a partir dos valores da série zt, onde 2
aσ  é a variância do ruído branco at. 

Segundo Aguirre (2007b), uma classe particular de modelos AR, são os modelos 

Auto-Regressivos com Entradas Externas, ou Autoregressive with Exogenous Inputs (ARX), 

onde os parâmetros do modelo são estimados com base nos valores das séries históricas tanto 

da entrada, quanto da saída no processo modelado. 

No capítulo 6 é evidenciado que várias estruturas auto-regressivas foram 

experimentadas para a representação do comportamento dinâmico do processo produtivo da 

UTE-Piloto, e a razão pela qual dentre as estruturas experimentadas, a ARX prevaleceu. 

Ainda no capítulo 6 também é apresentada a arquitetura de TI utilizada para promover a 

coleta, em tempo real, dos valores das séries temporais do processo produtivo da UTE-Piloto, 
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utilizados para a atualização, também em tempo real, dos parâmetros do modelo decisório da 

unidade. 



 
73 

5. A UNIDADE PILOTO E SEU PROCESSO DECISÓRIO 

No caso de unidades termelétricas, informações como a qualidade dos 

combustíveis, eficiência e disponibilidade operacional dos equipamentos, variações no preço 

dos insumos e produtos da planta, são fundamentais para a realização da programação e 

controle da produção (MICHELETTO & PINTO, 2006). 

Neste contexto, Cormio et al. (2003) classificam três métodos de planejamento de 

produção, e um deles se refere ao planejamento orientado por modelos. Este método se baseia 

em um modelo que hospeda métodos matemáticos, destinados à otimização no sistema 

energético. Esta otimização ocorre de acordo com o objetivo requerido. 

Cormio et al. (2003) ainda explicitam que, no caso de usinas termelétricas 

co-geradoras, os modelos destinados à maximização da disponibilidade de energia, ou 

minimização dos custos operacionais, devem contemplar restrições como: impacto ambiental 

causado por emissões atmosféricas (NOX, SOX e CO2) e efluentes, e dados de qualidade e 

quantidade dos combustíveis fósseis utilizados (gás natural, óleo, etc.). 

O processo de tomada de decisões em estudo nesta pesquisa se refere à 

programação da produção da planta selecionada como UTE-Piloto. Conhecida a demanda 

futura de energia e vapor que a planta deve atender, demanda esta normalmente expressa pelo 

Operador Nacional do Sistema elétrico (ONS) em termos de volume de produção diário ou 

semanal, a tarefa do gestor, ou grupo tomador de decisões, é selecionar qual ou quais os 

conjuntos alternativos de equipamentos de produção que serão alocados para a produção, de 

forma a cumprir o atendimento da demanda, ao menor custo operacional possível, e 

respeitando limitações quanto à escala de manutenção dos equipamentos, emissão de gases de 

exaustão, dentre outras.  

Este trabalho visa somente à modelagem da parte estruturável do processo 

produtivo da UTE-Piloto. Foram levantadas somente questões relativas a restrições 

operacionais, aspectos ambientais e econômicos. Questões que levem a comportamentos 

intuitivos não foram contempladas na análise do processo decisório da UTE-Piloto, o qual se 

encontra disposto na Figura 17. 

Albuquerque, Almeida e Cavalcante (2009) relembram que ao final dos anos 80 

os monopólios elétricos começaram a ser questionados pela força natural do direito de livre 

escolha. Os grandes consumidores, no caso as grandes organizações, na época considerados 
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consumidores cativos, passaram a forçar as concessionárias a autorizar o uso de suas linhas de 

transmissão por parte de agentes geradores terceiros. Nesse contexto, o mercado de energia 

elétrica começou a atrair investidores privados, instaurando um mercado competitivo. 

 

 
Figura 17 – Processo decisório da UTE-Piloto 

 
Periodicamente, em atendimento às regras deste mercado, a UTE-Piloto, executa 

testes de desempenho para verificação da capacidade produtiva de sua planta e posterior 

informação da potência instalada disponível ao ONS. Além da potência disponível declarada, 

a UTE-Piloto também tem que informar o seu custo operacional, em R$/MW, à Câmara 

Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE) que, por sua vez, estabelece a ordenação de 

todas as unidades geradoras de energia elétrica no território nacional em ordem crescente do 

custo informado. 

Para o atendimento das demandas por energia elétrica do território nacional, o 

ONS comanda os despachos de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional (SIN), 

ordenando o “arranque” das unidades geradoras com base em um modelo matemático que 

maximiza a disponibilização da energia hidráulica, por ser a mais barata, levando em 

consideração também a disponibilidade futura desta fonte de energética. Neste contexto 
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produtivo, a ordem de arranque é estabelecida pela CCEE de acordo com o preço do MW 

informado pela unidade geradora (CCEE, 2009b).  

Quando uma unidade geradora recebe uma ordem de despacho do ONS, diz-se 

que este é um despacho por mérito. Quando a unidade geradora despacha energia elétrica por 

motivos próprios, tais como testes de manutenção, esta operação é classificada como 

despacho técnico. Quando o ONS comanda o despacho por mérito de uma unidade geradora, 

o preço do MW é elevado para o valor declarado pela última unidade comandada. Em casos 

de necessidade de despachos técnicos, a unidade geradora faturará ao valor do MW vigente, 

que em muitos casos não cobre seus custos operacionais (CCEE, 2009b). 

Neste cenário, ao receber a ordem de despacho, o gerente operacional da 

UTE-Piloto solicita à Central de Operações do segmento de Gás e Energia da Petrobras, no 

Rio de Janeiro, a verificação da disponibilidade de Gás Natural (GN), junto à 

TRANSPETRO, para o atendimento do comando de arranque do ONS. Não havendo 

disponibilidade de insumos, a UTE-Piloto não partirá e sofrerá as devidas penalidades legais 

emitidas pelo ONS. 

Havendo disponibilidade de gás natural para o atendimento da demanda, cabe ao 

gerente operacional da UTE-Piloto, pelo método que ele julgar mais apropriado, programar a 

operação de produção para atender ao comando de demanda do ONS. Anteriormente aos 

aportes de melhoria introduzidos por este trabalho, a UTE-Piloto usualmente programava a 

produção com base em um modelo matemático estático e invariante no tempo. Esse modelo, 

utilizado até a intervenção provocada por essa pesquisa, havia sido elaborado a partir dos 

dados obtidos de um único experimento ou ensaio, realizado em certo momento do tempo, em 

um dos blocos geradores (ver Figura 18) de energia da unidade. Vale ressaltar que o modelo 

assim obtido para o bloco gerador ensaiado foi arbitrariamente assumido como o modelo 

representativo do comportamento cabível para todos os demais blocos geradores. A 

consideração coletiva dos modelos assim replicados era então utilizada para determinar a 

configuração de menor custo operacional para a UTE-Piloto ou, enfim, para representar o 

processo decisório no PCP da UTE-Piloto. 

Uma vez estabelecida a programação pelo gestor da UTE-Piloto, por qualquer 

método adotado, a operação de geração deve ser executada e acompanhada para, em caso de 

intercorrências, serem realizados os devidos ajustes.  

Tanto a CCEE como o ONS executam o monitoramento das operações dos 

agentes geradores, no caso, a UTE-Piloto. A CCEE possui medidores homologados que 

transmitem, em tempo real, a quantidade de energia entregue ao SIN para, a partir destas 
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informações, executar a liquidação de mercado e rateio das perdas. O ONS, por sua vez, está 

conectado aos sistemas de geração do agente gerador (UTE-Piloto), de modo a monitorar, em 

tempo real, se o agente gerador está despachando energia para o SIN em conformidade com a 

demanda estabelecida (Ver Figura 18) (CCEE, 2009a). 

Este trabalho se destina ao aprimoramento do processo decisório para o PCP da 

UTE-Piloto no atendimento às demandas de energia conforme o esquematizado na Figura 17. 

O modelo matemático até então utilizado pela unidade, além de não contemplar as diferenças 

entre diferentes blocos geradores, ignora ou não considera as alterações no desempenho 

operacional dos mesmos em decorrência de mudanças no ambiente operacional da planta. 

Espera-se que a metodologia de atualização de modelos aqui desenvolvida aponte para 

melhores decisões operacionais, e que estas também otimizem o custo do MW declarado pela 

UTE-Piloto, elevando-a no ranking estabelecido pela CCEE e aumentando suas chances para 

execução de despachos por mérito. 

 

 
Figura 18 – Comunicação de dados ONS e CCEE 

5.1. A SELEÇÃO DA UNIDADE PILOTO 

Para a definição da UTE-Piloto, enquanto objeto e fonte de dados para esta 

pesquisa, inicialmente foram analisados os aspectos gerais das dez UTE que, na época, 

compunham o parque gerador de energia elétrica da PETROBRAS. Após essa etapa, duas 

unidades foram consideradas potenciais candidatas à UTE-Piloto: a UTE Aureliano Chaves 

(UTE-AC), em Betim-MG, e a UTE Rômulo Almeida (UTE-RA), em Camaçari-BA. 
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Essas UTE foram pré-selecionadas em virtude de funcionarem em regime de ciclo 

combinado, sendo ambas unidades de co-geração. Outro fator analisado foi o fato de que, na 

época, essas unidades apresentavam um regime de despacho de energia, por mérito, mais 

constante do que o restante do parque gerador. Além destes aspectos, o porte e a proximidade 

geográfica das UTE ao LABSIP também foram ponderados na escolha da UTE-Piloto. 

A UTE-AC foi preterida em relação à UTE-RA devido principalmente aos 

seguintes fatores: 

• Os subsistemas de geração de energia da UTE-AC possuem somente dois 

conjuntos de geração, uma Turbina a Gás (TG) e uma Turbina a vapor (TV), 

conectada a uma Heat Recovery Steam Generator (HRSG) (em português, 

caldeira de recuperação), o que também limita bastante o número de cenários 

operacionais da unidade. 

• Em seu projeto, a HRSG não contempla a operação em regime de queima 

suplementar. 

• Apesar de funcionar em ciclo combinado, a unidade possui pouca 

flexibilidade operacional. A TV só pode ser acionada quando a TG está 

operando em 95% de sua carga total, ou seja, neste contexto a margem para 

otimização é de apenas 5% da potência da TG. Esse contexto não era atrativo, 

pois reduzia substancialmente o número de cenários operacionais possíveis. 

 

Por outro lado, a UTE-RA foi selecionada em decorrência da análise das seguintes 

características: 

• A UTE-RA funciona em regime de ciclo combinado, possuindo uma 

diversidade de equipamentos: três HRSG, uma caldeira auxiliar, três TG, uma 

TV, uma torre de resfriamento, operação em regime de queima suplementar, 

dentre outros. Este contexto infra-estrutural proporciona uma multiplicidade 

de cenários operacionais, tornando a unidade atrativa para aplicação de 

técnicas de modelagem matemática e de otimização. 

• A planta da UTE-RA é bem instrumentada e seu ambiente de supervisão e 

controle (o ABB Symphony Melody) possui abrangência sobre os principais 

processos da UTE, a citar: geração e medição de energia elétrica, utilidades, 

geração e medição de vapor e monitoramento de emissões atmosféricas. 
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• A UTE-RA possui cromatografia em linha com a alimentação de gás 

combustível da unidade. O equipamento possui uma camada de supervisão 

independente do ambiente de supervisão e controle, de modo que, mesmo que 

através de extração manual, é possível obter os dados necessários ao cálculo 

das informações relativas à qualidade do gás que alimenta a planta (PCI, PCS, 

etc.). 

 

 
Figura 19 – UTE Rômulo Almeida 

5.2. O PROCESSO DE COGERAÇÃO 

Uma UTE é um sistema produtivo de energia elétrica, sendo esta produzida a 

partir de insumos como: gás combustível, óleo carvão ou vapor (WYLEN & SONNTAG & 

BORGNAKKE, 1994). 

O diagrama disposto na Figura 20 apresenta o esquema simplificado de uma UTE 

co-geradora movida a gás natural. O sistema exemplificado é composto basicamente por 

quatro elementos: uma TG, uma TV, dois geradores trifásicos e uma HRSG. 

A TG é alimentada por gás natural que, ao ser queimado na câmara de combustão 

da turbina, é expandido fazendo com que seu eixo gire promovendo o funcionamento de um 

compressor de ar acoplado axialmente. O ar comprimido pelo compressor também é 

conduzido para a câmara de combustão para, juntamente com o gás natural, formar a mistura 
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explosiva. Este processo arrasta o eixo do Gerador I, produzindo energia elétrica. Esta, por 

sua vez, é conduzida para o barramento primário da sub-estação elevadora de tensão da UTE. 

Este processo de geração de energia possui baixa eficiência energética, da ordem de 36%, 

visto que mais de 60% do calor gerado pela queima do combustível é perdido na exaustão da 

turbina de gás (SARAVANAMUTTOO & ROGERS & COHEN, 2001). 

 

 
Figura 20 – Diagrama de fluxo de processo simplificado de uma UTE de co-geração. 

 

O gerador I, acoplado à TG, despacha energia elétrica a uma freqüência fixa 

(60 Hz no Brasil) a qual não pode variar por ser um atributo dependente diretamente da 

rotação do eixo da turbina e intrínseco à qualidade da energia elétrica produzida. Por outro 

lado, toda vez que um gerador é submetido a uma determinada demanda de energia, 

desenvolve-se em seu estator um fenômeno denominado reação de armadura, ou seja, um 

campo eletro-magnético contrário ao campo indutor da excitatriz do equipamento, que tende a 

frear o eixo do gerador, reduzir sua velocidade de rotação e, por conseqüência, reduzir 

também sua freqüência. Sendo assim, quanto maior for a demanda de carga em um gerador, 

maior será a sua reação de armadura, o que aumenta o consumo de gás na TG, para aumentar 

o torque do eixo do conjunto, compensar a reação, e manter a velocidade de rotação em um 

valor estável, fixando conseqüentemente a freqüência de geração em seu valor 

pré-estabelecido. Se a vazão máxima de gás natural não for suficiente para o atendimento de 



 
80 

uma demanda de energia elétrica,  a freqüência do gerador sairá de sincronia com a freqüência 

da rede de distribuição na qual ele se encontra conectado. Esse evento acionará uma 

contingência que interromperá o processo de geração de energia elétrica. Esta contigência 

recebe a denominação de trip (KOSOW, 1982; SARAVANAMUTTOO & ROGERS & 

COHEN, 2001). 

A eficiência do processo supra-citado pode ser melhorada através da canalizacao 

da energia calorífica, oriunda da exaustão da TG, para uma HRSG que, por sua vez, gera 

vapor. Este vapor pode ser exportado comercialmente ou alimentar uma TV que, ao girar, 

arrasta o eixo do seu gerador produzindo mais energia elétrica. O vapor saturado, exaurido da 

TV, é canalizado para um condensador, onde retorna ao estado líquido e é direcionado para o 

tanque de condensado, onde será novamente utilizado para alimentação da HRSG em um 

circuito fechado de água (SARAVANAMUTTOO & ROGERS & COHEN, 2001). 

O Gerador II acoplado à TV se comporta de maneira análoga ao Gerador I. Ou 

seja, quanto maior for a demanda nesse gerador, maior será sua reação de armadura, 

provocando um aumento na vazão do vapor consumido pela turbina que, por sua vez, aumenta 

o torque no eixo do conjunto mantendo fixa a freqüência da energia gerada (KOSOW, 1982). 

Quando a geração de vapor da HRSG, oriunda única e exclusivamente da 

recuperação de calor da exaustão da TG,  não for suficiente para que a TV atenda a uma 

determinada demanda de energia, ou a uma demanda de vapor para exportação, queima-se 

então gás na caldeira como forma de aumentar a vazão de vapor gerado na saída do 

equipamento. Esta queima extra de gás na HRSG é denominada de queima suplementar 

(PETROBRAS & IBAMA, 2006). 

Diante do exposto, pode-se afirmar que quando há reaproveitamento de energia 

calorífica da exaustão de uma turbina de gás, em uma HRSG, a unidade opera em ciclo 

fechado, ou combinado. Por outro lado, quando não ocorre este reaproveitamento, e a energia 

calorífica da exaustão da TG é direcionada para a atmosfera, a operação é denominada ciclo 

aberto, ou simples. As usinas que funcionam sob o regime de ciclo combinado possuem um 

rendimento superior às usinas, de potência equivalente, que funcionam em ciclo aberto. Neste 

panorama, outro importante conceito é o da cogeração, que consiste na geração simultânea de 

energia elétrica ou mecânica, e térmica, a partir de uma única fonte de combustível. As usinas 

cogeradoras tem uma eficiência de 58%, enquanto que as usinas que geram energia elétrica a 

partir de turbinas a vapor, exclusivamente alimentadas por caldeiras convencionais, possuem 

uma eficiência de 43% (BUCKLEY, 2007; HOGWOOD, 1987). 
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O principal propósito de uma planta de cogeração é conciliar a carga elétrica em 

suas turbinas e sua demanda de vapor. Neste contexto, pode se notar que existe uma relação 

ótima de alimentação de gás, e geração de vapor, de forma a atender a uma determinada 

demanda de energia elétrica ao menor custo. Vale ressaltar que a própria planta consome 

energia no seu processo produtivo e que este consumo pode aumentar ou diminuir a depender 

da operacao que a planta execute. Existem diversas soluções para se obter as coordenadas 

ótimas de operação de uma unidade cogeradora, detre elas cita-se uma abordagem utilizando 

algoritmos genéticos que segrega um conjunto de soluções até aquela que demonstra melhor 

desempenho (HUAN et al., 2004; ASHOK & BANERJEE, 2003). 

Diante do exposto, o sistema produtivo de energia termelétrica pode ser 

considerado um sistema complexo, pois, além de não linear, é composto por uma série de 

elementos, ou agentes, que possuem um comportamento matemático padrão, mas que 

respondem de diferentes forma frente às mudanças no ambiente. Por exemplo, o rendimento 

de uma TG varia com mudanças ocorridas em variáveis do ambiente produtivo, tais como o 

Poder Calorífico Inferior (PCI) do gás natural admitido na unidade. O PCI é calculado em 

função da entalpia de combustão das frações de CnH2n+2 (CH4, C2H6, C3H8, C4H10 e C5
+), que 

compõem o gás natural. Quanto maior o PCI do gás natural que alimenta uma TG, melhor 

será o rendimento desse equipamento (BUCKLEY, 2007). 

O rendimento de uma TG também varia em função de outros aspectos, dentre eles 

o clima, que por sinal é um sistema caótico. Variáveis como umidade do ar e temperatura 

ambiente influenciam radicalmente o rendimento de uma TG. É observável que quanto mais 

úmido, ou frio, for o clima onde uma TG está instalada, menor o consumo de gás natural para 

o atendimento a uma determinada demanda de energia elétrica. São muitas as variáveis neste 

tipo de sistema, e isso faz com que o cenário operacional ótimo se estabeleça de uma forma 

dinâmica, mudando constantemente com a evolução do sistema (SARAVANAMUTTOO & 

ROGERS & COHEN, 2001). 

Além do exposto, existem outras restrições operacionais que variam tanto em 

função da qualidade do gás admitido na planta, quanto em função das condições operacionais 

dos equipamentos do parque. É o caso de emissões atmosféricas, a exemplo do CO2, dos 

óxidos de nitrogênio ou NOX, óxidos de enxofre ou SOX, que são formados no combustor de 

uma TG durante sua operação. Variações nas emissões de NOX, SOX e CO2 de uma turbina 

podem acarretar mudanças nos limites superiores de produção de uma TG, em cumprimento 

de requisitos legais relativos ao meio ambiente (CORMIO et al., 2003; 

SARAVANAMUTTOO & ROGERS & COHEN, 2001). 
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5.3. O PROCESSO PRODUTIVO DA UTE-RA 

A UTE-Piloto, doravante Unidade Termelétrica Rômulo Almeida (UTE-RA) é 

composta por três Turbinas de Gás, cada uma delas acoplada a um gerador de 27 MW e a uma 

caldeira de recuperação, ou HRSG. A unidade possui ainda uma Caldeira Auxiliar (CA) e 

uma Turbina a Vapor, esta acoplada a um gerador de 57 MW. Esta configuração totaliza uma 

capacidade de geração de 137 MW de energia elétrica, 260,30 t/h de vapor a uma pressão de 

42 bar e 5,4 t/h de vapor a uma pressão de 15 bar. 

Uma estação de medição, localizada na entrada da UTE, recebe o gás natural 

entregue pelo fornecedor. Esta estação mede os valores de vazão, temperatura e pressão do 

gás admitido. Tais valores não se encontram disponíveis na camada de supervisão da UTE. 

Após a estação de medição o gás natural é analisado por um cromatógrafo em 

linha, cuja função é determinar quais são os percentuais das frações parciais de metano (C1), 

etano (C2), propano (C3), butano (C4) e C5+, em % de CN/mol de gás natural. Estas 

informações são essenciais para determinação do Poder Calorífico Superior (PCS) e do Poder 

Calorífico Inferior (PCI), em kcal/mol, do gás natural admitido na planta. 

Inicialmente, uma pequena parte de condensado e de impurezas contida no gás 

fornecido é eliminada por meio de um vaso de knock-out. O gás livre da maior parte das 

impurezas é direcionado para um conjunto de equipamentos que operam a uma pressão de 

entrada de 20 bar, dentre os quais: os bicos dos queimadores suplementares das caldeiras de 

recuperação, o bico do queimador da caldeira auxiliar e o conjunto de compressores que 

elevam a pressão do gás para 42 bar e o canaliza para as TG. 

O conjunto de compressores é constituído por três equipamentos similares. São 

controlados de modo a garantir que cada um entre em operação conforme a demanda de gás 

das TG. Cada compressor pode operar em estágios parciais, ou seja: a 50, 75, 85 ou 100% de 

sua vazão total. Em situações normais, um único compressor é suficiente para fornecer gás 

para até duas TG. Quando acionada uma terceira TG, faz-se necessária a utilização de um 

segundo compressor. Deste modo, há sempre um compressor, em stand-by, cumprindo a 

função de redundância. 

Os compressores sempre operam com uma vazão parcial acima da requerida pelas 

TG. Sempre que a vazão requerida pelas TG ultrapassa 3% da vazão estabelecida pelo 

compressor, a máquina passa para um novo estágio de vazão parcial. Válvulas de controle, 

instaladas nas admissões de gás, garantem a recirculação do gás excedente quando a demanda 
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de combustível das TG não é múltiplo exato das vazões parciais que os compressores 

fornecem. 

Após o estágio de compressão, há dois vasos2 que desempenham a função de 

estabilização da pressão, isto é, realizam o amortecimento das flutuações, na pressão do gás, 

inerentes ao processo alternativo de compressão.  

Na câmara de combustão de cada TG, o gás é queimado na presença de ar 

atmosférico numa proporção volumétrica de, aproximadamente, 1:24. A energia calorífica, 

convertida em energia mecânica, na rotação no eixo da turbina, aciona seu respectivo gerador, 

produzindo energia elétrica em um limite operacional mínimo de 10 MW e máximo de 

27 MW. 

 

 
Figura 21 – Fluxo de Processo da UTE-RA 

 

Os gases de exaustão resultantes da queima do gás, em cada TG, são direcionados 

para uma válvula diversora de três vias, denominada diverter, instalada em cada conjunto 

TG/HRSG, cuja função é dosar o percentual de gás de exaustão direcionado para a atmosfera 

                                                 
2 Representados na Figura 21 como um único vaso. 
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e para o interior da caldeira de recuperação. Quando o diverter está em 0% de abertura, isto 

significa que todo o calor exaurido por uma TG está sendo direcionado para a atmosfera, ou 

seja, neste contexto, o ciclo de geração no conjunto TG/HRSG se encontra aberto. 

A caldeira de recuperação opera basicamente em dois estados operacionais: com 

ou sem queima suplementar. Operar sem queima suplementar significa que todo o calor 

utilizado na geração de vapor pela HRSG é proveniente exclusivamente dos gases de exaustão 

da TG a ela acoplada. Nesta condição, o diverter pode operar entre 58 e 100% de abertura 

para a HRSG. Na condição de operação com queima suplementar, o vapor é gerado pela 

utilização da energia calorífica dos gases de exaustão da TG, em concomitância com a energia 

calorífica obtida pela queima direta de gás no interior da HRSG. Neste caso, por questão de 

segurança, o diverter opera com 100% de abertura para a HRSG. 

O estado de operação com queima suplementar é ativado quando a demanda de 

vapor excede a capacidade de geração da HRSG, quando esta opera, única e exclusivamente, 

pela recuperação de calor dos gases de exaustão de sua TG. 

Na HRSG, por ação de bombeio, a água desmineralizada passa pelo 

economizador, onde é pré-aquecida e conduzida ao desaerador para extração de oxidantes em 

solução. Em seguida, é direcionada para o balão de baixa pressão Low Pressure (LP), onde é 

transformada em uma mistura bifásica de vapor saturado e água. A parte líquida é captada por 

uma bomba de cinco estágios onde, no segundo estágio, a água é recalcada para o balão de 

média pressão Intermediate Pressure (IP) e no quinto estágio é recalcada para o balão de alta 

pressão High Pressure (HP). No balão de IP, a água recebe mais energia calorífica e é 

transformada em vapor a uma pressão de 15 bar. No balão de HP a temperatura é ainda maior 

e a pressão é de 42 bar. 

Os vapores IP e HP, produzidos na HRSG, são encaminhados para coletores 

independentes e são empregados tanto na geração de energia elétrica (através da turbina a 

vapor) quanto na exportação para a clientes externos.  

Os vapores IP e HP são gerados a uma temperatura acima da temperatura de 

exportação e, antes de serem exportados, são pré-condicionados em duas estações redutoras 

responsáveis por diminuir a temperatura (e a pressão) do vapor para o valor estipulado para 

entrega. Esta redução decorre da injeção de água de atemperação na linha de vapor – fluido 

proveniente de um coletor de água desmineralizada que é abastecido pelas HRSG e pela 

caldeira auxiliar. 

Para atender a demanda por vapor de IP nos parâmetros especificados pelo cliente, 

duas estações redutoras adicionais se destinam a converter o vapor 42 bar excedente, no 
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coletor HP, em vapor 15 bar, que é direcionado para o coletor IP. Paralelamente, quando as 

demandas por vapor IP e HP não são supridas, automaticamente se abre uma válvula de 

back-up de vapor de fornecedor externo, situado ao lado da UTE-RA. 

Para garantir o atendimento da demanda de vapor, existe uma caldeira auxiliar que 

opera como uma unidade independente, produzindo vapor exclusivamente a partir da queima 

de gás natural. O vapor produzido é de alta pressão (46 bar), o qual é encaminhado para o 

coletor HP. A alimentação de água da caldeira auxiliar passa por um desaerador e, em 

seguida, é bombeada para o seu economizador que alimenta o balão de vapor da caldeira. A 

partir daí, o vapor saturado é encaminhado para o superaquecedor se tornando vapor 

superaquecido, sendo conduzido para o coletor HP. 

Quando a demanda por vapor é plenamente atendida pelas HRSG, ou quando a 

TV está em operação, a condição operacional da caldeira auxiliar é permanecer pré-aquecida 

pelo hot stand by – um balão que realiza uma troca de calor entre a água da caldeira e o vapor 

HP proveniente de uma das caldeiras de recuperação. O vapor HP utilizado retorna na forma 

de vapor IP, para a HRSG que o originou. A razão pela qual a caldeira auxiliar permanece em 

stand by quando a TV está operando é que a pressão do coletor HP (48 bar) é maior do que a 

pressão máxima de operação da caldeira (46 bar). Isto significa que a caldeira auxiliar opera 

somente quando a TV está fora de operação. 

A TV é uma turbina de extração e é conectada diretamente aos coletores de vapor 

IP e HP e está coaxialmente acoplada a um gerador elétrico capaz de gerar até 60 MW. A 

condição normal de operação é que a TV admita vapor HP e descarte vapor IP que, por sua 

vez, é redirecionado ao seu respectivo coletor. Nos casos em que a produção de IP supera a 

demanda, o vapor IP excedente também pode ser redirecionado para a TV, aumentando sua 

produção em cerca de 3 MW. Estes dois comportamentos operacionais são mutuamente 

excludentes. 

Toda a água desmineralizada, utilizada no processo produtivo da UTE, é recebida 

de um fornecedor externo e é devidamente encaminhada para o tanque de condensado. O 

condensado é formado a partir do vapor exausto originado na saída da turbina a vapor, que 

passa por um trocador de calor interligado ao sistema aberto de resfriamento que se torna 

novamente água desmineralizada que, por sua vez, é conduzida de volta ao tanque de 

condensado. 

O sistema aberto de resfriamento consiste em uma torre de resfriamento composta 

de três células destinadas a resfriar: o condensado exaurido pela TV, os sistemas de 

lubrificação, os compressores de gás, as cargas térmicas das caldeiras, dentre outros. O 
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sistema de resfriamento é abastecido por água clarificada. Esta água tem o seu nível 

continuamente restabelecido para compensar as perdas decorrentes por evaporação, purga e 

arraste. 

A energia produzida na UTE é dividida em cinco linhas: uma para o atendimento 

do consumo interno, duas para atendimento das demandas de clientes externos e duas para 

exportação para o SIN. 

5.4. MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO PARA PCP NA 

UTE-RA 

A UTE-RA teve seu fluxo de produção detalhado de forma a possibilitar a 

elaboração de um modelo matemático do seu processo decisório de gestão operacional. 

Verificou-se que uma das principais tarefas do gestor da unidade é definir a configuração 

operacional, isto é, qual a combinação de equipamentos a serem programados para a produção 

a fim de atender uma dada demanda de eletricidade e vapor. 

Contatou-se que a unidade utilizava um modelo simplificado desse processo 

decisório, na forma de um conjunto de planilhas eletrônicas, exercendo um papel semelhante 

a um sistema simplificado de apoio à decisão. Esse conjunto de planilhas fornecia respostas 

por meio de tentativa e erro, utilizando também os parâmetros de processo defasados em 

relação ao estado operacional mais atual dos equipamentos. 

Ainda se utilizando dos parâmetros (defasados) operacionais disponíveis e do 

modelo de processo da UTE-RA, também utilizado para o desenvolvimento da metodologia 

de atualização desenvolvida nesse trabalho, o processo de programação da produção, ou de 

definição da configuração operacional, foi modelado matematicamente como um modelo 

típico de PO e, mais especificamente, de PL. 

Ainda que fornecendo respostas defasadas em razão da defasagem dos valores dos 

parâmetros utilizados, o modelo de processo decisório utilizado passou a fornecer respostas 

(configurações operacionais) ótimas, no sentido de que tais configurações minimizam o valor 

do custo operacional da unidade, o qual foi definido como a função objetivo da PL. Além das 

questões operacionais, a esse modelo foram também incorporadas questões econômicas e 

ambientais que afetam o seu processo de tomada de decisões. Restrições como limites de 

insumos do processo, a exemplo de gás combustível e também emissões atmosféricas, tais 

como NOX e CO2, foram contempladas no modelo matemático de apoio a decisão da unidade. 
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Aspectos relativos às demandas da unidade produtiva também foram analisadas durante a 

etapa de modelagem. 

Dessa forma, passou-se a dispor de um objeto de estudo para o desenvolvimento 

da metodologia de atualização de modelos matemáticos de processos decisórios. Espera-se 

que um modelo matemático, que incorpore o método de atualização de parâmetros descrito 

nesta pesquisa, reflita melhor as mudanças descritas neste ambiente produtivo, 

proporcionando ao grupo de gestão operacional da unidade uma seleção melhor dentre os 

cenários de operação disponíveis. 

O modelo do processo decisório desenvolvido encontra-se disposto a seguir: 

a) Subsistema Tanque de Condensado: 

AUXCALDOHHRSGOHHRSGOHHRSGOHTVCONDFAFENOH QQQQQQ __3_2_1___ 22222
+++=+

 

b) Subsistema Sistema de Distribuição de Gás: 

AUXCALDGASHRSGGAS

HRSGGASHRSGGASTGGASTGGASTGGASTOTALGAS

VV

VVVVVV

__3_

2_1_3_2_1__

++

++++=
 

 

c) Subsistema Turbina a Gás 1: 

1_01_01_01_001 TGARTGGASTGGASTGGASTG TeTdPcVbaE ⋅+⋅+⋅+⋅+=  

1_01_01_01_001_ TGARTGGASTGGASTGGASTGEXAUSTÃO TeTdPcVbaT ⋅+⋅+⋅+⋅+=
 

101 ≥TGE  
271 ≤TGE   

 

d) Subsistema Turbina a Gás 2: 

3_03_03_02_002 TGARTGGASTGGASTGGASTG TeTdPcVbaE ⋅+⋅+⋅+⋅+=  

2_02_02_02_002_ TGARTGGASTGGASTGGASTGEXAUSTÃO TeTdPcVbaT ⋅+⋅+⋅+⋅+=
 

102 ≥TGE  
272 ≤TGE   

 

e) Subsistema Turbina a Gás 3: 

3_03_03_03_003 TGARTGGASTGGASTGGASTG TeTdPcVbaE ⋅+⋅+⋅+⋅+=  
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3_03_03_03_003_ TGARTGGASTGGASTGGASTGEXAUSTÃO TeTdPcVbaT ⋅+⋅+⋅+⋅+=
 

103 ≥TGE  
273 ≤TGE   

 

f) Subsistema HRSG 1: 

101_01_01_01_42 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGV DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

101_01_01_01_15 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGV DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

101_01_01_01_ 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGVSW DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

01_42 ≥HRSGVQ  

401_42 ≤HRSGVQ  

01_15 ≥HRSGVQ  

31_15 ≤HRSGVQ  

01_ ≥TGEXAUSTÃOT
 

5501_ ≤TGEXAUSTÃOT
 

21,11_ ≥HRSGGASV  

31_ ≤HRSGGASV  

01_2 ≥HRSGOHQ  

401_2 ≤HRSGOHQ  
501 ≥HRSGD

 
 1001 ≤HRSGD  

 

g) Subsistema HRSG 2: 

202_02_02_02_42 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGV DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

202_02_02_02_15 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGV DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
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202_02_02_02_ 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGVSW DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

02_42 ≥HRSGVQ  

402_42 ≤HRSGVQ  

02_15 ≥HRSGVQ  

32_15 ≤HRSGVQ  

02_ ≥TGEXAUSTÃOT
 

5502_ ≤TGEXAUSTÃOT
 

21,12_ ≥HRSGGASV  

32_ ≤HRSGGASV  

02_2 ≥HRSGOHQ  

402_2 ≤HRSGOHQ  
502 ≥HRSGD

 
 1002 ≤HRSGD  

 

h) Subsistema HRSG 3: 

303_03_03_03_42 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGV DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

303_03_03_03_15 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGV DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

303_03_03_03_ 2 HRSGTGEXAUSTÃOHRSGOHHRSGGASHRSGVSW DdTcQbVaQ ⋅+⋅+⋅++=
 

03_42 ≥HRSGVQ  

403_42 ≤HRSGVQ  

03_15 ≥HRSGVQ  

33_15 ≤HRSGVQ  
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03_ ≥TGEXAUSTÃOT
 

5503_ ≤TGEXAUSTÃOT
 

21,13_ ≥HRSGGASV  

33_ ≤HRSGGASV  

03_2 ≥HRSGOHQ  

403_2 ≤HRSGOHQ  
503 ≥HRSGD

 
 1003 ≤HRSGD  

 

i) Subsistema Caldeira Auxiliar: 

AUXCALDOHAUXCALDGASAUXCALDV QcVbaQ __20__00__42 ⋅+⋅+=  

AUXCALDOHAUXCALDGASAUXCALDEXAUSTÃO QcVbaT __20__00__ ⋅+⋅+=
 

10__42 ≥AUXCALDVQ  

41__42 ≤AUXCALDVQ  

66,1__ ≥AUXCALDGASV  

61,3__ ≤AUXCALDGASV  

10_ ≥AUXCALDQ  

41_ ≤AUXCALDQ  
 

j) Subsistema Coletor de Alta Pressão: 

EXPORTAÇÃOV

VVREDUTORTVVHRSGVHRSGVHRSGVAUXCALDV

Q

QQQQQQ

_42

15_42__423_422_421_42__42

+

+=+++
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k) Subsistema Coletor de Spray Water: 

HPEXPSPRAYIPEXPSPRAY

AUXCALDVSWHRSGVSWHRSGVSWHRSGVSW

QQ

QQQQ

____

__3_2_1_

+=

+++

 

l) Subsistema Turbina a Vapor: 

ATVVTVVTV QcQbaE __150_4200 ⋅+⋅+=  

ATVVTVVTVCOND QcQbaQ __150_4200_ ⋅+⋅+=  

ATVVTVVBTVV QcQbaQ __150_4200__15 ⋅+⋅+=  

10≥TVE  

56≤TVE  

37_42 ≥TVVQ  

183_42 ≤TVVQ  

0__15 ≥BTVVQ  

50__15 ≤BTVVQ  
 

m) Subsistema Barramento de Energia: 

TSASINFAFENTGTGTGTV EEEEEEE ++=+++ 321  
 

n) Subsistema Exportação de Vapor de Alta Pressão: 

CLIENTEEXPVHPEXPSPRAYEXPORTAÇÃOVUPBACKV QQQQ __42___42__42 =++
 

 

o) Subsistema Exportação de Vapor de Média Pressão: 

CLIENTEEXPVIPEXPSPRAYEXPORTAÇÃOVUPBACKV QQQQ __15___15__15 =++
 

 

p) Subsistema Coletor de Vapor de Média Pressão: 
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EXPORTAÇÃOVATVVHRSGV

HRSGVHRSGVBTVVMÉDIAALTACOL

QQQ

QQQQ

_15__153_15

2_151_15__15__

+=

++++

 

q) Subsistema Saída Exaust: 

TOTALNOXHRSGNOXHRSGNOXHRSGNOX QQQQ _3_2_1_ =++  

421_ ≤HRSGNOXQ  

422_ ≤HRSGNOXQ  

422_ ≤HRSGNOXQ  
 

r) Subsistema Redutor de Pressão de Vapor: 

0__15_42_ =− MÉDIAALTACOLVVREDUTOR QQ
 

 

Muitas das restrições do modelo se revelaram efetivamente estáticas, no sentido 

de que os valores de seus parâmetros não se alteram, a exemplo das restrições referente ao 

equilíbrio de massa em um equipamento, ou entre equipamentos. 

Entretanto, as poucas restrições requerendo atualização constante de seus 

parâmetros se revelaram essenciais para a manutenção do gap semântico do modelo do 

processo decisório em níveis aceitáveis, isto é, em um nível tal que a configuração 

operacional fornecida como resposta fosse reconhecida pelos gestores da unidade como uma 

resposta coerente e aceitável. 

As restrições identificadas como essenciais para a manutenção do gap semântico 

foram os modelos dos subsistemas da UTE-RA que possuíam uma variância temporal 

representativa: turbinas a gás, turbina a vapor, caldeiras de recuperação e auxiliar. Os demais 

subsistemas foram modelados fora do contexto de variância temporal, ou seja, com 

parâmetros fixos.   

Para facilitar a estruturação do modelo decisório da UTE-RA, isto é, para facilitar 

a identificação das restrições estáticas e dinâmicas incluídas no modelo de processo decisório 

da UTE-RA, o processo produtivo foi exaustivamente mapeado e logo em seguida foi 

realizada uma simplificação do seu fluxo, conforme disposto na Figura 21. O diagrama 

disposto na Figura 22 apresenta uma estrutura de blocos que agrupa os principais subsistemas 
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do processo de produção desta unidade. Cada bloco, definido previamente como BP, 

representa um subsistema do processo produtivo da UTE-RA. 

 

 
Figura 22 – Diagrama de Blocos da UTE-RA 

 

Para cada BP foram levantadas as variáveis analisadas como relevantes para 

retratar o comportamento operacional de cada subsistema correspondente e, por conseqüência, 

as variáveis envolvidas no processo de gestão operacional da UTE-RA, visto que os valores 

assumidos por estas variáveis representam a configuração operacional da unidade. As 

variáveis levantadas para cada BP estão dispostas no item 6.2. A seguir, as tags3 pertinentes a 

essas variáveis foram mapeadas na camada de supervisão da planta e implementadas em um 

PIMS, para criação das séries temporais destas variáveis. 

Embora alguns processos representados pelos BP sejam processos 

reconhecidamente não lineares, a exemplo dos processos termodinâmicos nas TG, TV e nas 

HRSG, para a modelagem em questão optou-se pela representação linear de todas as 

restrições que integram o modelo de decisão adotado para a determinação do melhor cenário 

                                                 
3 Tag é a denominação de uma variável pertinente à camada de controle do processo produtivo quando 
visualizada a partir da camada de supervisão de uma planta (SILVEIRA & SANTOS, 1998) 
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operacional da UTE-RA. A opção pela representação linear das restrições foi uma condição 

assumida para permitir a obtenção de cenários operacionais otimizados através do uso de 

técnicas de PL, isto é, para manter o modelo de processo decisório dentro da classe de 

modelos lineares, e também porque, conforme Aguirre (2007), processos não lineares podem 

ser aproximadamente bem representados por modelos lineares de ordem superior. O objetivo 

foi assegurar a utilização de um modelo decisório com solução otimizada única (ou então não 

existente), garantindo assim a simplicidade para sua utilização prática na efetiva gestão 

operacional da UTE-RA. 

Os modelos matemáticos representativos do comportamento dinâmico de cada 

BP, e consequentemente do comportamento dinâmico da UTE-RA, encontram-se dispostos no 

item 6.2. Foram determinados por meio da metodologia desenvolvida nesse trabalho e 

utilizando técnicas de Identificação de Sistemas e representam inequações e equações que 

integram o conjunto de restrições do modelo de processo decisório para a gestão operacional 

da UTE-RA.  

As desigualdades e igualdades foram determinadas com base em informações do 

pessoal de operação da UTE-RA, e definem as restrições operacionais, ambientais e dos 

equipamentos que compõem o parque de geração. As funções, que se encontram definidas em 

função de parâmetros 1a , 2a ,..., na , são estruturas matemáticas variantes no tempo, cujos 

parâmetros variam em função de vários contextos: temperatura e umidade atmosféricas, carga 

nos geradores das turbinas, impurezas nas turbinas, composição química dos combustíveis 

utilizados, entre outros. Estes parâmetros são calculados em tempo real de acordo com a 

metodologia desenvolvida que se encontra descrita no item 6.1. 

O modelo (PL) de processo decisório foi desenvolvido e implementado em uma 

planilha eletrônica, incluindo-se as restrições representadas pelos modelos matemáticos 

(dinâmicos) identificados para cada variável de saída de cada BP. Os modelos representativos 

destas restrições são continuamente submetidos ao algoritmo de atualização de parâmetros 

descrito no capítulo 6, de modo a garantir que o gap semântico do modelo de processo 

decisório se mantenha em nível aceitável ou melhor do que o anteriormente existente.  

O modelo (PL) do processo decisório, implementado em planilha eletrônica 

EXCEL®, pode ser parcialmente observado na Figura 23. 
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Figura 23 – Modelo (PL) do processo decisório da UTE-RA, incluindo restrições estáticas e 

dinâmicas, implementado em planilha eletrônica EXCEL®, nomeada MODELAGEM.  

 

Os parâmetros dos modelos de comportamento dos BP, ou das restrições passíveis 

de adaptação, obtidos a partir do processamento do algoritmo de atualização de parâmetros no 

ambiente MATLAB™, são remetidos para os campos correspondentes na planilha eletrônica, 

atualizando o modelo (PL) de processo decisório. Uma vez que este último modelo esteja 

atualizado, aplica-se o método SIMPLEX, através da ferramenta SOLVER™ (ver Figura 24), 

para otimização da função objetivo e obtenção das coordenadas do ponto ótimo de operação 

da unidade (variáveis decisórias), dentro de um contexto temporal específico. 

Apenas para registro, passível de ser verificado na Figura 23 e na Figura 24, o 

modelo de processo decisório contém um total de 176 variáveis de decisão (colunas C a FO = 

169 variáveis reais, mais colunas FP a FZ = 11 variáveis binárias) e um total de 325 restrições 

(linhas 11 a 175 = 165 restrições de igualdade mais linhas 176 a 335 = 160 restrições de 

desigualdade). A configuração operacional ótima, correspondente ao mínimo custo 

operacional da unidade, é para ser extraída da linha cinco, retratada na Figura 23. 
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Figura 24: Janela da ferramenta de otimização SOLVER™ utilizada na otimização da função objetivo 

do modelo PL de processo decisório. 

 

Para facilitar a aplicação repetitiva do procedimento de obtenção da solução ótima 

descrito acima, e para tornar mais amigável a simulação de respostas (ótimas) frente a 

diferentes cenários de demanda por potência elétrica e vapor, foi criada a planilha nomeada de 

RESPOSTA (ver Figura 25). Nesta planilha coexistem campos (células) para a entrada de 

dados pelo usuário (gestor) e campos (células) contendo valores de resposta decorrentes da 

aplicação do procedimento. 

Por exemplo, nas células C3 a C5, o gestor informa o cenário de demanda: 

potência elétrica (PE) em C3, vapor de alta pressão (HP) em C4, vapor de baixa pressão (LP) 

em C5. 

Clicando no botão RESOLVER, o usuário executa a ferramenta de otimização 

retratada na Figura 24. O custo mínimo correspondente à solução ótima obtida é apresentado 

na célula O8 e as variáveis de decisão de maior interesse (variáveis cujo set point é uma 

decisão do usuário/gestor) são extraídas da linha cinco da planilha retratada na Figura 23 e 

transladadas para a região que se inicia na célula O13 da planilha RESOLVER, retratada na 

Figura 25. 

A região delimitada pela célula C13 até a célula M34 contém os valores para os 

limites operacionais dos equipamentos. Assim como na digitação de valores para o cenário de 

demanda, a digitação de novos valores nesta região corresponde a alterar os valores dos 

limites definidos para as restrições na planilha MODELAGEM, retratada na Figura 23. 

Conquanto os fabricantes dos equipamentos estabeleçam limites mínimos e máximos para os 

equipamentos (novos, operando em condições projetadas), constatou-se que estes limites 
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operacionais se alteram, seja para mais ou para menos, tanto seus limites mínimos quanto os 

máximos. Assim, revelou-se conveniente que o usuário/gestor possa informar os verdadeiros 

limites operacionais dos equipamentos efetivamente verificados na prática, a cada período de 

operação, se este for o caso. 

 

 
Figura 25 – Cenário operacional gerado pelo modelo decisório atualizável 

 

A região delimitada pela célula F4 até a célula H10 opera sobre as variáveis 

binárias do modelo e correspondem à disponibilidade (0) ou indisponibilidade (1) do 

equipamento quando da aplicação do procedimento de otimização retratado na Figura 24. Já a 

região delimitada pela célula I4 até a célula K8 não é destinada à digitação de valores pelo 

usuário/gestor, porém é região informativa dos equipamentos que foram deliberadamente 

tornados indisponíveis ou, ainda que mantidos disponíveis, não acionados quando da obtenção 

da solução ótima. 

Durante o levantamento do processo da UTE-RA, também foram identificadas as 

variáveis do processo cujos set points são definidos de acordo com o planejamento da 

produção da unidade. As variáveis decisórias identificadas foram:  

• Carga na TG1 em MW; 
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• Carga na TG2 em MW; 

• Carga na TG3 em MW; 

• Carga na TV em MW; 

• Vazão mássica de vapor 15 bar na HRSG1; 

• Vazão mássica de vapor 42 bar na HRSG1; 

• Vazão volumétrica de gás natural nos bicos de queima suplementar da 

HRSG1; 

• Vazão mássica de vapor 15 bar na HRSG2; 

• Vazão mássica de vapor 42 bar na HRSG2; 

• Vazão volumétrica de gás natural nos bicos de queima suplementar da 

HRSG2; 

• Vazão mássica de vapor 15 bar na HRSG3; 

• Vazão mássica de vapor 42 bar na HRSG3; 

• Vazão volumétrica de gás natural nos bicos de queima suplementar da 

HRSG3; 

• Vazão mássica de vapor 46 bar na Caldeira Auxiliar. 

 

O objetivo selecionado para otimização do processo decisório da UTE-RA foi o 

custo operacional. Essa função foi modelada de acordo com informações oriundas das 

entrevistas realizadas junto ao grupo de gestão da produção da UTE-RA. 

Dentre as diversas fontes de custos, do processo produtivo da UTE-RA, 

identificaram-se fontes de custos variáveis, tais como: gás natural, água desmineralizada, 

produtos químicos, energia elétrica, manutenções corretivas, dentre outros (ver diagrama de 

causa e efeito na Figura 26).  

Foi dada atenção a questões referentes aos custos variáveis da unidade, a exemplo 

da água desmineralizada e principalmente do gás natural utilizado como combustível das TG 

e dos queimadores suplementares das HRSG. De acordo com o levantamento realizado, estes 

insumos (destacados em vermelho na Figura 26) respondem por cerca de 65% do custo 

operacional da UTE. Não foram analisadas questões referentes a equipamentos, mão-de-obra 

e tratamento de efluentes. 
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Figura 26 – Diagrama de causa e efeito da função objetivo do modelo matemático de processo 

decisório da UTE-RA. 

 

Diante do exposto, verificou-se que a otimização do consumo do gás natural e da 

água desmineralizada são os fatores mais significativos para o planejamento de produção no 

atendimento de uma determinada demanda de energia e vapor. Sendo assim, para essa 

pesquisa, considerou-se que a função objetivo pode ser descrita como: 

 

OHFAFENOHGASTOTALGASOP CustoQCustoVCusto 2_2_ ⋅+⋅=  

 

Onde 

OPCusto  - Custo operacional da UTE em R$/h 

TOTALGASV _  - Vazão total de gás natural admitido na unidade em km3/h 

GASCusto  - Custo do gás natural em R$/km3 

FAFENOHQ _2   - Vazão mássica de água desmineralizada em t/h 

OHCusto 2  - Custo de água desmineralizada em R$/t  
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6. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO E 

RESULTADOS 

Esta pesquisa se destina ao desenvolvimento de uma metodologia para elaboração 

de modelos matemáticos de apoio a decisão (modelos decisórios), variantes no tempo, cujos 

parâmetros sejam atualizados, em tempo real, de forma automática, a partir das séries 

temporais dos valores obtidos a partir das variáveis constantes na camada de supervisão das 

plantas de processos produtivos. 

Os processos produtivos, de uma forma geral, são dinâmicos ou variantes no 

tempo. Porém, a fim de possibilitar a aplicação de técnicas de PL, optou-se pela simplificação 

dos modelos (ver item 6.2 abaixo) Em termos gerais a metodologia trabalha sobre uma 

estrutura matemática algébrica cujos parâmetros são atualizados em uma escala temporal (ver 

Figura 27). 

Embora os modelos gerados em instantes diferentes sejam individualmente 

estacionários, seus parâmetros evoluem temporalmente. Desta forma, após a execução da 

metodologia apresentada defende-se a hipótese de que não existirão dois modelos iguais, pois 

embora não exista na estrutura do modelo uma variável independente explicitada em função 

do tempo, seus parâmetros são dependentes temporalmente de forma implícita, a partir do 

momento que são calculados com base nos valores das séries temporais das variáveis do 

processo modelado. 

 

 
Figura 27 – Modelos Matemáticos Variantes no Tempo 
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Durante a sua evolução temporal a estrutura matemática do modelo continua a 

mesma, todavia, os parâmetros se alteram em função da mudança de estado dos ativos do 

processo produtivo modelado. Essa metodologia permitiu que, após o processamento das 

séries temporais, o modelo matemático refletisse aspectos como: mudança de rendimento em 

equipamentos em função de variações climáticas, variações na especificação de insumos do 

processo (combustíveis), tempo de utilização, dentre outros. 

O sistema produtivo da UTE-RA pôde ser considerado um sistema complexo 

devido ao grande número de incertezas existente em seus processos. Como citado no item 5.4, 

são muitas as variações existentes nos insumos da UTE, a exemplo do PCI e PCS do gás 

natural que alimenta as TG e HRSG. Há também a variação de rendimento das TG em virtude 

das impurezas oriundas da combustão do gás natural, fazendo com que as turbinas sejam 

paradas a cada 21 dias para lavagem dos compressores. As variações climáticas também 

influenciam o rendimento das TG. 

Além das variações supracitadas, existem muitas outras que agregam 

complexidade a este sistema. Isso faz com que as coordenadas do cenário operacional ótimo, 

que maximize o lucro ou minimize o custo, variem de forma contínua e aleatória. 

Sendo assim, a metodologia desenvolvida nesta pesquisa objetiva a atualização de 

modelos matemáticos de apoio a decisão, que implementem regras que, por sua vez, 

possibilitem sua adaptação, dentro de limites pré-estabelecidos, às mudanças ocorridas no 

ambiente de processos produtivos. Após a implementação dessa metodologia, o modelo 

matemático da UTE-RA refletiu as mudanças do processo produtivo de forma contínua. Mais 

adiante será apresentado como o método de atualização de modelos matemáticos também 

pode ser embutido no bojo de agentes que, por sua vez, podem compor a arquitetura de 

SADMA. 

6.1. METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE MODELOS DECISÓRIOS 

Como descrito no item 5.4, o processo produtivo selecionado para essa pesquisa 

foi conceitualmente dividido em blocos de operações produtivas, formando subsistemas, aqui 

denominados de BP. Para cada BP, foram inferidas as equações (modelos) que expressam o 

comportamento dos sinais de saída em função dos sinais de entrada que lhes são pertinentes. 

Dentre os 18 blocos dispostos na Figura 22, oito deles (destacados em laranja), foram 

considerados objetos passivos de implementação de métodos adaptativos, que atualizem os 
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parâmetros de suas estruturas matemáticas, em tempo real. Estas funções de parâmetros 

atualizáveis compõem as restrições do modelo matemático de apoio a decisão do processo da 

UTE-RA, disposto na Figura 23. 

Um passo importante para o processo de modelagem é a caracterização do sistema 

produtivo que, por sua vez, pode ser definido como: variante no tempo, contínuo, 

multivariável e estocástico. O sistema evolui de forma contínua do tempo. No que se refere às 

entradas e saídas dos BP, observa-se, na maioria dos casos, um padrão MIMO, configurando 

um processo multivariado. Por outro lado, o sistema é composto por vários BP, que possuem 

variáveis com diversas fontes de incerteza, o que define um comportamento complexo e 

caracteriza um processo estocástico. 

O modelo matemático desse sistema produtivo foi construído como: 

• Paramétrico, pois seu comportamento é representado através de modelos 

de equações algébricas; 

• Variante no tempo, pois os parâmetros dos modelos de alguns blocos se 

alteram no decorrer do tempo; 

• Multivariado, pois existem BP que possuem o padrão MIMO; 

• Discreto, pois os sinais de entrada e saída de seus BP foram adquiridos em 

instantes discretos no tempo; 

• Estocástico, visto que não é possível determinar com exatidão, a partir dos 

sinais de entrada, o valor dos sinais de saída dos BP. Os modelos destes 

blocos podem ser considerados funções de densidade probabilística. 

 

Diante do exposto, os parâmetros dos modelos dos BP são determinados por 

equações a diferenças, conforme definido em Aguirre (2007b). Para tanto, são utilizadas 

técnicas apropriadas de Identificação de Sistemas, conforme o comportamento dos sinais de 

entrada e saída de cada BP. O fluxo do processo de atualização de parâmetros encontra-se 

disposto na Figura 28. 

6.1.1. Método de Atualização de Parâmetros de Modelos Decisórios 

A Figura 28 apresenta o fluxo dos procedimentos que implementam o Método de 

Atualização de Parâmetros (MAP), desenvolvido nesta pesquisa em conformidade com Sá 

Barretto (2009), para promover a implementação de modelos matemáticos atualizáveis 

aplicados a sistemas de apoio a decisão. O MAP, dentre outros aspectos, se baseia nos 
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conceitos de regressão e auto-regressão, como será discutido nos itens que se seguem. O MAP 

foi implementado e simulado com o software de processamento matemático MATLABTM 

versão 7.6.0.324 em conjunto com o modelo de processo decisório implementado e simulado 

com o software de planilha eletrônica EXCEL®, o SOLVER™ e o VBA para EXCEL. 

 

 
Figura 28 – Fluxo de atualização de parâmetros de modelos decisórios 

6.1.1.1. Dimensionamento Inicial da Amostra 

Para a criação das séries históricas, inicialmente, é realizado um dimensionamento 

para calcular o nível de representatividade estatística da amostra e, conseqüentemente,  

determinar do intervalo de tempo, ou período de trabalho, a ser utilizado para a discretização 

das variáveis envolvidas no processo. 
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Dentre os equipamentos apresentados no diagrama do fluxo de processo da 

UTE-RA, disposto na Figura 21, considerou-se que as TG, HRSG, TV e Caldeira Auxiliar são 

os equipamentos mais sensíveis às variações ambientais, tais como fatores climáticos, 

qualidade dos combustíveis utilizados, dentre outros. Sendo assim, após uma análise de suas 

séries históricas, definiu-se que uma base de tempo da ordem de minutos reproduzirá o seu 

comportamento do ponto de vista operacional. 

Utiliza-se então o critério de proporções em populações infinitas, de Spiegel 

(1977), para o dimensionamento da amostra de dados das séries históricas.  Logo, se pode 

afirmar que:  

 

d
qp z

2

2⋅⋅
=η        (6.1) 

Onde: 

η  – Número de amostras 

p  – Proporção de sucesso 

q  – Proporção de fracasso 

Z  – Escore reduzido 

d  – Erro da amostragem 

 

No caso da UTE-RA, a adoção deste critério é coerente com o fato de que as tags 

levantadas possuem uma classe de scan4 variável e que o PIMS utilizado para o 

armazenamento das séries históricas pode configurá-las em uma ordem de micro-segundos. 

Para a amostragem em questão, no caso da UTE-RA, foram definidos os seguintes 

parâmetros para a equação 6.1. Para Z foi adotado um critério de confiança da ordem de σ3 , 

o que representa um nível de confiança da ordem de 99,73% da curva normal. 

Para p  e q  arbitrou-se o valor de 0,50, pois nestas condições o tamanho da 

amostra se eleva à sua quantidade máxima. Para d admitiu-se um erro de 5%.  

Esse cálculo resultou em um valor de 900 amostras e, como a base de tempo 

considerada foi na ordem de minutos, este resultado expressa um comportamento operacional 

de 15 horas de uma variável amostrada em um determinado equipamento. 

Além disso, a determinação do tamanho representativo da amostra dos dados na 

UTE-RA foi baseada na idéia de que uma turbina de gás assume comportamentos 
                                                 
4 Tempo de atualização da tag no PIMS 
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operacionais distintos, em diferentes horas do dia, em decorrência principalmente da variação 

de rendimento do equipamento em função da variação da temperatura ambiente, umidade 

relativa do ar, e também nos diferentes dias da semana em função de sua contaminação 

decorrente da queima de gás. Sendo assim, arbitrou-se que o valor de 10.080 minutos, período 

referente a sete dias de operação, exprime uma quantidade de dados inicial confiável e super 

amostrada para representar a população de dados do processo produtivo subjacente. Esse 

conjunto de valores da série histórica de uma variável recebeu a denominação de conjunto de 

dados de identificação dinâmica (CAVALCANTE & SÁ BARRETTO, 2008b). 

6.1.1.2. Aquisição da Amostra 

A aquisição dos dados dos sinais de entrada e saída dos BP requer um 

procedimento capaz de conferir máxima confiabilidade à análise realizada.  Ratificando 

Aguirre (2004), a aquisição dos dados do processo produtivo se demonstra uma atividade 

essencial para realização das atividades de Identificação de Sistemas. Dentre os problemas 

relacionados com a experimentação dos BP, cita-se a escolha das variáveis e a determinação 

do período de amostragem adequado. 

Após definir o tamanho da amostra, é necessário recuperá-la do processo em 

análise. A cada ciclo de aplicação da metodologia de atualização, são recuperadas séries (de 

10.080 valores cada, no caso da UTE-RA) de todas as variáveis disponíveis, de todos os BP 

que são passíveis de adaptação (destacados em laranja na Figura 22). 

Nem todas as correntes do processo produtivo da UTE-RA possuíam 

instrumentação que permitisse a aquisição de dados de forma automática, ou mesmo através 

de observação direta. Nesses casos, quando cabível, obtiveram-se esses dados através da 

implementação, no PIMS, de variáveis que produzissem o dado faltante, através do cálculo de 

variáveis intermediárias. 

Porém, há casos em que existe mais de uma variável indisponível, a exemplo do 

BP – Coletor de Water-Spray, onde não há medição de vazão mássica, só vazão volumétrica e 

temperatura. A indisponibilidade da medição da pressão dificultou a obtenção desse dado, a 

partir do momento em que métodos algébricos de balanceamento de massa não podiam ser 

utilizadas. Nesses casos, utilizaram-se os dados do projeto de engenharia básica da unidade 

para determinação do balanço de massa desse bloco. 

No que se refere à recuperação automática através do PIMS, o tempo 0t , a ser 

utilizado como referência para a recuperação dos dados, é o próprio momento em que a 
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aquisição é realizada. A partir de 0t  são recuperados, de forma retroativa, os dados históricos 

dos BP, amostrados no período de trabalho estabelecido. Assim, no instante 0t  de cada ciclo 

de aplicação do MAP, são recuperados os conjuntos de dados de identificação dinâmica 

correspondentes a 168 horas de operação, amostrados em um período de trabalho de um 

minuto. 

6.1.1.3. Avaliação das Variáveis 

A etapa de Avaliação das Variáveis consiste em selecionar as variáveis do 

processo (de cada BP), cujos sinais melhor expliquem a dinâmica do sistema analisado em 

todas as faixas de operação de interesse. Conforme definido em Aguirre (2007b), deve-se 

escolher como variáveis de entrada aquelas que apresentam uma significativa correlação 

cruzada com suas respectivas saídas. 

Para cada BP dinâmico, levantado na UTE-RA, foram excluídas as variáveis de 

entrada excedentes, que apresentaram correlação entre elas próprias, ou seja, um 

comportamento linearmente dependente. Foram mantidas aquelas com uma correlação 

cruzada representativa com as variáveis de saída, consideradas uma a uma, no caso dos BP 

com mais de uma variável de saída. 

 
Figura 29 – Análise de correlação cruzadas das variáveis da TG1 

 

Como exemplo de correlação cruzada significativa entre variáveis, cita-se a 

relação entre a vazão de entrada de gás natural de uma TG e sua saída de energia elétrica 

(superior a 96%). Na Figura 29 pode-se notar que o par de variáveis: temperatura do ar e do 

gás natural da TG1 também possui correlação cruzada (em menor intensidade). 
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Foi realizado o descarte das variáveis de entrada nos casos em que não foram 

constatadas correlações cruzadas com as saídas do BP. Na Figura 29 pode-se notar que as 

variáveis pressão do gás natural (em vermelho) e a potência elétrica nas turbinas a gás não 

apresentaram uma correlação cruzada significativa, o que é facilmente explicado, visto que o 

controle dos compressores mantém a pressão de entrada do gás nas TG em torno de 42 bar, 

independente da carga a que estejam submetidas. 

As variáveis que apresentaram uma correlação cruzada significativa foram 

definidas como variáveis essenciais. Por outro lado, as variáveis que apresentaram uma 

correlação cruzada não-significativa foram denominadas de variáveis não-essenciais. 

6.1.1.4. Validação dos Limites Operacionais e Não-Operacionais 

Como constatado no item 5.4, durante o desenvolvimento do fluxo do processo 

produtivo da UTE-RA, foram determinadas as possíveis variáveis que compuseram o seu 

modelo matemático. Sendo assim, para cada variável, foram determinados seus limites 

operacionais, ou seja, a efetiva faixa de variação de valores das variáveis dentro do processo 

industrial. Como exemplo, cita-se a energia elétrica gerada por cada uma das TG da UTE-RA 

que, por especificação do fabricante, não pode ser inferior a 10 MW nem superior a 27 MW, o 

que significa que o limite inferior desta variável é 10 MW e que seu limite superior é 27 MW. 

Por outro lado, não é incomum que o próprio gestor e os operadores da unidade operem este 

equipamento em um valor acima (ou abaixo) dos limites definidos pelo fabricante. Seja por 

erro de leitura, seja porque o equipamento é efetivamente operado acima da especificação do 

fabricante, o procedimento desenvolvido para atualização de parâmetros permite que os 

limites de operação sejam estabelecidos pelo gestor e, se necessário, a cada ciclo de aplicação 

do MAP.  

A Validação dos Limites Operacionais e Não-Operacionais consiste, 

primeiramente, em suprimir ou eliminar os dados extraídos da camada de supervisão, cujos 

valores se encontram fora da faixa de valores definida pelos limites operacional inferior e 

superior. 

No caso anteriormente citado da TG1, os valores abaixo de 10 MW, gerados 

durante sua partida/desativação, são sistematicamente retirados dos conjuntos de dados 

adquiridos, por não representarem adequadamente o comportamento dinâmico deste 

equipamento. Ainda com relação às TG, procedimento similar foi executado com os valores 

de energia gerada acima de 27 MW, ou outro valor estabelecido pelo gestor. 
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Em seguida, a Validação dos Limites Não-Operacionais consiste em suprimir ou 

eliminar os dados extraídos da camada de supervisão que apresentam valores atípicos, e que 

são assim classificados com base no estudo histográfico do conjunto de dados de identificação 

dinâmica. 

Para cada variável de cada BP, calcula-se o vetor das derivadas do referido 

conjunto de dados, no intervalo min1=∆t (ver Figura 30 (a)). Define-se o intervalo de classe 

para montagem do histograma do vetor de inclinações. Este histograma analisa as freqüências 

em que ocorrem as inclinações no conjunto de dados de identificação dinâmica, determinando 

os valores de maior freqüência. 

Considera-se que os dados de alta freqüência são dados típicos e arbitrou-se que 

estes dados devem totalizar 95% do conjunto. A partir daí, determina-se a freqüência de corte, 

ou seja, os dados que possuem uma freqüência de ocorrência baixa são considerados dados 

atípicos, isto é, não representam com fidelidade a dinâmica do processo subjacente.  

Para o atendimento às suas demandas, durante o transcorrer da operação da planta, 

a UTE-RA assume distintos estados estacionários. Porém, mesmo em um estado estacionário, 

podem ocorrer flutuações bruscas, ou evoluções dinâmicas explosivas, oriundas de 

ocorrências atípicas, tais como: variações na carga das turbinas em decorrência das variações 

na rede de distribuição do Sistema Interligado Nacional (SIN), variações bruscas nas 

propriedades dos insumos, erros de leitura transientes nos sensores, dentre outros. Além disso, 

também foram consideradas as variações com dinâmicas explosivas (over e undershootings) 

resultantes de mudanças de set-points do processo produtivo. Considerou-se que estas 

variações explosivas não caracterizam com fidelidade a dinâmica do sistema em análise. 

Sendo assim, esses valores foram suprimidos do conjunto de dados de identificação dinâmica. 

As Figura 30 (a) e (b) apresentam um exemplo do mapeamento histográfico das 

inclinações e dos dados de identificação dinâmica, da série de energia gerada pela TG1, antes 

e depois aplicação do método descrito. Nas Figura 30 (a) e (b) observa-se também que o 

comportamento dinâmico explosivo ocorrido entre 5.000 e 6.000 minutos foi excluído da 

série temporal, após a aplicação desse método de validação. 
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Figura 30 – Identificação dos Limites Não-Operacionais 

6.1.1.5. Qualificação da Amostra e Interpolação 

O conjunto de dados de identificação dinâmica, após a etapa anterior, são 

qualificados de forma a determinar se serão considerados válidos ou não para utilização. Esta 

qualificação é realizada por meio de um processo automático de análise e tratamento de 

dados, já que, no momento de aplicação do MAP, não necessariamente todos os valores 

desejados estarão disponíveis no PIMS.  

Para a UTE-RA, questões como indisponibilidade operacional de equipamentos, 

falha no sensoriamento ou oscilações na comunicação do PIMS com a camada de supervisão 

e controle da planta podem gerar valores inválidos, ou contaminantes, para as análises 

propostas por esta metodologia. Dentre os valores inválidos, recuperados pelo PIMS, citam-se 

principalmente: bad input, shut down, bad values, entre outros (SÁ BARRETTO, 2009). 

Assim, nesta etapa de aplicação do MAP, as séries temporais representativas dos 

dados de identificação dinâmica contêm “lacunas” ou dados com valores inexistentes 

naqueles instantes de tempo nos quais houve violação dos limites operacionais e 

não-operacionais, bem como naqueles instantes onde há dados com valores espúrios 

recuperados do PIMS. Os valores verificados nestas condições são denominados inválidos. 

Inicialmente, para a Qualificação dos conjuntos de dados de identificação 

dinâmica, divide-se o conjunto de dados de cada série temporal em PN  partições iguais, cada 



 
110 

uma delas contendo DN  dados. Assume-se que a proporção máxima admissível de valores 

inválidos em cada série temporal é ϕ . 

Em seguida, qualifica-se cada uma das PN  partições, com base em uma análise 

estatística da proporção de dados inválidos em cada uma delas. Para isso, extrai-se de cada 

partição uma amostra de tamanho Dn  ( DD Nn ≤ ) e, através de um algoritmo computacional 

apropriado, verifica-se qual a proporção q  de dados inválidos efetivamente presentes em cada 

amostra Dn . 

Para determinar qual deve ser o tamanho Dn  da amostra que representará cada 

partição de dados ( PN ), é aplicado o dimensionamento de amostras segundo o critério de 

proporções para populações finitas (SPIEGEL, 1977). 

 

ϕπ
ϕπ

⋅⋅+−
⋅⋅⋅

= 22

2

)1( zND
zNn

D

D
D       (6.2) 

 

Onde: 

Dn  – Tamanho ou número de elementos da amostra a ser extraída de cada  

partição. 

DN  – Tamanho ou número de elementos em cada partição. 

z  – Escore reduzido z correspondente ao nível de confiança adotado. 

π  – Proporção mínima de dados válidos admissível em cada partição.  

Assume-se que ϕπ −=1 . 

ϕ  – Proporção máxima de dados inválidos admissível em cada partição.   

Assume-se que πϕ −= 1 . 

D  – Erro máximo admissível na amostragem.  

 

Para constatar a proporção q  de dados inválidos em cada amostra Dn , aplica-se 

um teste de hipóteses para validar ou invalidar cada partição como um todo. Em seguida, 

analisa-se a questão: em uma determinada partição com DN  dados, se forem amostrados 

aleatoriamente Dn  dados, e for constatada uma proporção q  de dados com valores inválidos, 

deve-se ou não invalidar a partição inteira, considerando que a proporção máxima admissível 

de dados com valores inválidos é ϕ ? 



 
111 

Para responder a este questionamento, o procedimento desenvolvido na 

implementação deste MAP consiste em: 

1º passo: Calcular o desvio padrão da proporção de valores inválidos (desvio 

padrão de q ) das possíveis amostras de tamanho Dn , passíveis de serem aleatoriamente 

extraídas de uma população (partição) de tamanho DN . Assume-se que a distribuição de q  é 

normal e que a amostragem é com reposição. Neste caso, sabe-se que: 

 

1
.

−
−

⋅=
D

DD

D
q N

nN
n

qpσ        (6.3) 

 

Onde: 

qσ  – Desvio padrão da proporção de valores inválidos de amostras com  

tamanhos Dn , passíveis de serem extraídas da partição de tamanho DN   

em análise. 

p  – Proporção de dados válidos, verificada na amostra aleatória de tamanho  

Dn . 

q  – Proporção de dados inválidos, verificada na amostra aleatória de  

tamanho Dn . 

DN  – Tamanho ou número de elementos em cada partição. 

Dn  – Tamanho ou número da amostra aleatória em cada partição. 

 

 

2º passo: Calcular a estatística para Teste z. 

q

qz
σ
ϕ−

=          (6.4) 

 

Onde: 

z  – Estatística de teste. 

q  – Proporção de dados inválidos, verificada na amostra aleatória de  

tamanho Dn . 

ϕ  – Proporção de dados inválidos assumida para o conjunto de dados de  

identificação dinâmica. 
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qσ  – Desvio padrão da proporção de dados inválidos de amostras com  

tamanhos Dn , passíveis de serem extraídas da partição de tamanho DN   

em análise. 

 

3º passo: Testar a hipótese nula (validar a partição) contra a hipótese alternativa 

(invalidar a partição). Para este teste, realiza-se um Teste z unilateral à direita, 

estabelecendo-se as hipóteses, nula e alternativa, representadas respectivamente por: 

⎩
⎨
⎧

≥
=

QH
QH

ϕ
ϕ

:
:

1

0  

 

Onde: 

ϕ  – Proporção de dados inválidos na partição. 

Q  – Proporção admissível de dados inválidos no conjunto de dados de  

identificação dinâmica. 

 

Considerando um nível de confiança igual a α−1 , ou um nível de significância 

igual a α , encontra-se o valor crítico para z. Compara-se o valor calculado de z com o valor 

critico: para critcalc zz ≤ , se aceita a hipótese 0H , ou seja, que a partição de DN  dados possui 

uma proporção de fracasso inferior a ϕ  o que qualifica a partição. Caso contrário, rejeita-se a 

hipótese 0H , ou seja, que a partição de DN  dados possui uma proporção de fracasso superior 

a ϕ , desqualificando a partição. 

A seguir, o procedimento acima descrito é reiteradamente aplicado para a 

qualificação de cada uma das PN partições. 

Em seguida, para se qualificar cada série temporal do conjunto de dados de 

identificação dinâmica, considera-se que as PN  partições de dados formam uma população 

finita. Sobre este novo universo, aplica-se igualmente o critério de proporções para o 

dimensionamento de amostra de dados em populações finitas. 

Assim, calcula-se: 
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Onde: 

Pn  – Tamanho ou número de elementos (partições) da amostra a ser extraída  

do conjunto de PN  partições. 

PN  – Tamanho ou número de elementos (partições) das séries temporais. 

z  – Escore reduzido z correspondente ao nível de confiança adotado. 

Θ  – Proporção de partições válidas estabelecida para o conjunto de  

partições das séries temporais. 

Γ  – Proporção de partições inválidas definida para o conjunto de dados de  

identificação dinâmica. Assume-se que Θ−=Γ 1 . 

D  – Erro máximo admissível na amostragem. 

 

Extrai-se uma amostra aleatória de tamanho Pn  verificando-se a proporção Q  de 

partições não qualificadas. Sendo assim, deve-se ou não qualificar uma série temporal 

composta por PN  partições, sabendo-se que uma amostra de Pn  partições apresentou uma 

proporção Q  de partições não qualificadas? 

Para responder a essa questão adotou-se o seguinte procedimento: 

 

1º passo: Calcular o desvio padrão da proporção das partições inválidas; 

1
)(

−
−

×
⋅

=
P

PP

P
Q N

nN
n

QPσ  

 

2º passo: Calcular a estatística de teste; 

Q

Qz
σ

Γ−
=  

 

3º passo: Testar a hipótese nula contra a hipótese alternativa. 

 

⎩
⎨
⎧

≥Γ
=Γ
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1

0

M
M

 

Onde: 
Γ  – Proporção de partições inválidas no conjunto de dados de  

identificação dinâmica 
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M  – Proporção admissível de partições inválidas no conjunto de dados de  

identificação dinâmica 

 

Considerando um nível de confiança igual a α−1 , ou um nível de significância 

igual a α , encontra-se o valor crítico para z. Compara-se o valor calculado de z com o valor 

critico: para critcalc zz ≤ , se aceita a hipótese 0H , ou seja, que a série temporal de PN  

partições possui uma proporção de fracasso inferior a Γ  o que qualifica a série temporal. 

Caso contrário, rejeita-se a hipótese 0H , ou seja, que a série temporal de PN  partições possui 

uma proporção de fracasso superior a Γ  o que a desqualifica. 

No caso da UTE-RA adotou-se 60 minutos para o tamanho de cada partição, ou 

seja, adotou-se 60=DN . Desse modo, cada uma das séries temporais integrante dos conjuntos 

de dados de identificação dinâmica foi dividida em 168 partições iguais ( 168=PN ). 

Assumiu-se que a proporção de dados inválidos admissível em cada série 

temporal com 10.080 dados foi 05,0=Q . Ou seja, assumiu-se que a proporção de dados 

inválidos admissível em cada partição foi 05,0== Qϕ . Então, realizou-se um Teste z  

estabelecendo as seguintes hipóteses: 

⎩
⎨
⎧

≥
=

 05,0:H
05,0:H

1

0

ϕ
ϕ

 

 

Onde: 

ϕ  - Percentual admissível de dados inválidos ou proporção de fracasso do 

conjunto de dados de identificação dinâmica. 

 

Em seqüência, para determinar o tamanho de uma amostra representativa de uma 

partição de dados, contendo 60 valores de uma série temporal, de uma variável de um BP, 

realizou-se o dimensionamento de amostras, segundo o critério de proporções para 

populações finitas (SPIEGEL, 1977). 

A amostragem de cada partição contendo 60 minutos de dados foi especificada 

com uma proporção de sucesso na ordem de 0,95, que remete a uma proporção de fracasso de 

0,05. Assumiu-se distribuição normal e escore reduzido na ordem de σ3 , o que garante um 

nível de confiança de 99,73%. Admitiu-se um erro de 5% para a representatividade dessa 

amostra. Logo: 
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min45
05,095,03)160(05,0

05,095,0360
22

2

min60 =
××+−

×××
=n  

 

Sendo assim, em uma determinada partição de 60 minutos, se forem amostrados 

aleatoriamente 45 minutos de dados, com 10% de valores inválidos, deve-se invalidar a 

partição inteira, cujo percentual de fracasso máximo admissível é de 5%? Para responder a 

esta questão, considerou-se o seguinte procedimento: 

 

1º passo: calcular o desvio padrão da proporção dos dados inválidos: 

 

0225,0
160

)4560(
45

10,090,0
=

−
−

×
×

=qσ  

 

2º passo: calcular a estatística de teste; 

 

22,2
0225,0

05,010,0
=

−
=z  

 

3º passo: testar a hipótese nula contra a hipótese alternativa. 

 

De acordo com a tabela normal padrão, considerando um nível de significância 

α = 0,27 (que implica em um nível de confiança de 99,73%), o valor crítico para z é igual a 

2,78. Nesse caso, como o valor z calculado não ultrapassou o valor crítico, é aceita a hipótese 

0H , ou seja, que a partição de 60 minutos possui uma proporção de fracasso inferior a 5%, 

mesmo após a amostra aleatória ter apresentado um percentual de dados inválidos da ordem 

de 10% (ver Figura 31).  
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Figura 31 – Teste z da partição de 60 minutos 

 

Portanto, os 45 minutos, amostrados aleatoriamente em uma partição contendo 1 h 

de dados, segundo a especificação descrita anteriormente, devem ser capazes de avaliar o 

comportamento de uma janela de 60 minutos de operação do sistema. Logo, a partição de 

dados em questão é válida. A seguir, repetiu-se o mesmo procedimento qualificando cada uma 

das 168 partições da amostra. 

Em seguida, para se qualificar o conjunto de dados de identificação dinâmica, 

considera-se as 168 partições de dados como uma população finita. Sobre este novo universo, 

utiliza-se novamente o critério de proporções para o dimensionamento de amostra de dados 

em populações finitas. Sendo assim: 

 

85
05,095,03)1168(05,0

05,095,03168
22

2

168 =
××+−

×××
=hn h 

 

Então, de acordo com Spiegel (1977), para se obter uma representatividade 

estatística em 168 partições de dados, dentro dos parâmetros especificados, são necessárias, 

no mínimo, 85 partições de dados, escolhidos aleatoriamente. 

Sendo assim, se nas 168 partições de dados forem amostradas 85 partições, com 

um valor constatado de partições invalidadas na ordem de 15%, a amostra de 168 partições, 

cujo percentual de fracasso máximo admissível é de 5%, deve ser considerada válida ou 

inválida? 

Para responder a essa questão adotou-se o mesmo procedimento descrito 

anteriormente: 
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1º passo: calcular o desvio padrão da proporção das partições inválidas; 

0273,0
1168

)85168(
85

15,085,0
=

−
−

×
×

=qσ  

 

2º passo: calcular a estatística de teste; 

66,3
0273,0

05,015,0
=

−
=z  

 

3º passo: testar a hipótese nula contra a hipótese alternativa. 

⎩
⎨
⎧

≥Γ
=Γ

 05,0:H
05,0:H

1

0  

 

De acordo com a tabela normal padrão, considerando um nível de significância 

α = 0,27 (que implica em um nível de confiança de 99,73%), o valor crítico para z é igual a 

2,78. Nesse caso, como o valor z calculado ultrapassou o valor crítico, rejeita-se a hipótese 

H0, ou seja, o conjunto de dados de identificação dinâmica não é confiável para avaliar o 

comportamento de uma janela de 168 horas de operação do sistema (ver Figura 32). As 85 

partições, amostradas aleatoriamente, com um percentual de dados inválidos da ordem de 

15%, implicam que o conjunto de dados de identificação dinâmica provavelmente tenha um 

percentual de dados inválidos acima dos 5% admissíveis. Nesse caso, diz-se que o conjunto 

de dados de identificação dinâmica, com 10.080 valores de uma determinada variável, de um 

BP, foi desqualificado. 

 

 
Figura 32 – Teste z do conjunto de dados de identificação dinâmica 
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Após a pré-qualificação da amostra, por meio da validação das partições, ainda há 

a necessidade de se verificar o nível de aleatoriedade da distribuição das partições 

desqualificados em meio ao total das 168 partições do conjunto de dados de identificação 

dinâmica. Esta necessidade se evidencia pelo fato de que grandes agrupamentos de partições 

desqualificadas possam levar a interpolações de lacunas muito extensas na série temporal, 

dificultando a estimação de valores supostamente coerentes com a dinâmica do processo 

subjacente. 

Sendo assim, submeteu-se o conjunto de dados de identificação dinâmica, 

pré-qualificado, ao teste não-paramétrico de seqüências aleatórias de Wald-Wolfowitz, 

definido em Siegel (1975) que consiste basicamente em um Teste z bilateral, que se consolida 

na análise das hipóteses nula e alternativa, sejam elas: 

⎩
⎨
⎧

≠
=

bilateral) (teste aleatória  Seqüência  :
aleatória  Seqüência:

1

0

H
H

 

 

Define-se como seqüência um grupo contínuo de dados de mesma natureza, ou 

idêntico, no caso: um conjunto contínuo de partições de 60 minutos de dados válidos ou 

inválidos, designando-se por R, o número de seqüências contidas em uma amostra. No 

exemplo disposto na Figura 33, observam-se nove seqüências de dados, dentre elas cinco 

seqüências de partições qualificadas e quatro seqüências de partições desqualificadas. Sendo 

assim, diz-se que o número de seqüências é igual a 9, ou R = 9. 

 

 
Figura 33 – Partições de dados em seqüência 
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Segundo Siegel (1975), a técnica de análise de seqüências aleatórias baseia-se na 

observação da oscilação do número de seqüências de partições qualificadas (ou não) que se 

encontram em torno da mediana, ou valor central de distribuição. Admitindo-se a hipótese 

nula como verdadeira (amostra aleatória), e para amostras acima de 20 partições qualificadas, 

ou desqualificadas, a distribuição de R pode ser aproximada pela distribuição normal com os 

parâmetros Rµ  e Rσ , onde: 

 

12
+

⋅⋅
=

N
NN BA

Rµ      (6.5) 

 

Onde: 

−Rµ Mediana de R 

−AN  Número de partições de dados válidos 

−BN Número de partições de dados inválidos 

−N Universo total da amostra 

 

1
)2)(1(

)1(
)2(2

2 −
−−

=
−

−⋅⋅⋅⋅
=

NNN
NNNNN RRBABA

R
µµσ   (6.6) 

 

Onde: 

−Rσ  Desvio padrão de R 

−AN  Número de partições de dados válidos 

−BN  Número de partições de dados inválidos 

−N  Número de elementos do universo amostrado 

 

Então, diante do exposto, deve-se qualificar pelo teste de aleatoriedade uma 

amostra de 10.080 valores, de uma variável de um BP, aprovada na pré-qualificação, com um 

resultado de 148 partições qualificadas contra 20 não qualificadas, com R = 22? 

Para responder a essa questão, considerou-se o seguinte procedimento: 
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1º passo: calcular a mediana de R; 

 

2380,361
168

201482
=+

⋅⋅
=Rµ  

 

2º passo: calcular a desvio padrão de R; 

6878,2
)1168(168

)168201482(201482
2 =

−
−⋅⋅⋅⋅⋅

=Rσ  

3º passo: calcular a estatística do teste; 

 

29,5
6878,2

2380,3622
−=

−
=

−
=

R

RRz
σ
µ    (6.7) 

 

Considerando um nível de significância de α = 0,27%, que implica em um nível 

de confiança de 99,73% e, admitindo-se que o teste é de natureza bilateral, o valor crítico para 

z é igual a 98,2± . Nesse caso, rejeitou-se 0H  porque o valor z calculado ultrapassou o valor 

crítico (ver Figura 34). Portanto, considera-se a hipótese alternativa, ou seja, que as partições 

não qualificadas não estejam em uma distribuição aleatória. Logo, o conjunto de dados de 

identificação dinâmica, com 10.080 valores, da serie temporal de uma variável de um BP, 

deve ser considerado desqualificado. Ao contrário, quando um conjunto de dados de 

identificação dinâmica é aprovado no teste de aleatoriedade, este é definido como uma 

amostra qualificada. 

 

 
Figura 34 – Teste de Wald-Wolfowitz do conjunto de dados de identificação dinâmica 
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Após a primeira recuperação de dados, se a série não for qualificada, a referência 

inicial de recuperação de dados 0t será deslocada para o passado em 24 horas e, a partir daí, 

recupera-se mais 168 h retroativas de valores históricos, repetindo-se o processo descrito. Este 

comportamento se repete iterativamente até a obtenção de uma amostra qualificada, ou até o 

deslocamento máximo alcançar o patamar de 15 dias de retroação.  

Em um BP, para qualquer de suas variáveis, se o deslocamento máximo de 15 dias 

tiver sido alcançado, sem a obtenção de uma série temporal devidamente qualificada pelo 

procedimento supracitado, o processo deverá ser remetido para o final, e o último modelo 

válido será utilizado no modelo matemático de apoio a decisão da planta.  

Quando qualquer das variáveis de um BP sofrer um deslocamento, devido a 

desqualificação de sua respectiva série temporal, todas as variáveis desse BP deverão sofrer o 

mesmo deslocamento, mesmo que suas respectivas séries temporais tenham sido qualificadas. 

Ou seja, todas as variáveis de um BP deverão ter suas séries temporais adquiridas em uma 

mesma base de tempo. 

Após a qualificação das amostras, os dados contaminantes, ou espúrios, foram 

retirados e foi realizada uma interpolação linear de primeira ordem em suas lacunas, 

preenchendo-as com valores supostamente típicos. 

6.1.1.6. Decimação da Amostra 

Uma ação a ser realizada com relação ao período de amostragem é a determinação 

do período correto a ser considerado para a identificação do modelo do BP. Aguirre (2007b) 

recomenda que este período tenha valores de respostas do sistema referentes ao seu 

comportamento normal de operação e, em particular, contenha os valores mínimos e máximos 

de respostas possíveis de serem obtidos dentro das condições pré-estabelecidas de 

funcionamento. Shannon (apud AGUIRRE, 2007b, p.463) afirma que um sinal que não 

contenha componentes de freqüência acima de 1/2Ts, sendo Ts o tempo de amostragem, pode 

ser determinado unicamente a partir de amostras separadas por Ts. 

Aguirre (2007b) afirma ainda que, em termos práticos, a freqüência de 

amostragem é de 5 a 10 vezes maior do que a freqüência de interesse contida nos dados, e não 

apenas duas vezes maior (freqüência de Nyquist), como mencionado no teorema de Shannon. 

Aguirre (2007a) define como decimação de um sinal o processo de ajuste do seu tempo de 

amostragem (Ts), de forma que o sinal decimado mantenha as informações originais da 

dinâmica do sistema em foco. 
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Quanto ao tempo de amostragem, Aguirre (2007a) classifica as séries temporais 

em três categorias distintas: sub-amostrada, corretamente amostrada e super-amostrada. A 

série temporal sub-amostrada possui pouca correlação entre seus dados, implicando em perda 

de informação dinâmica, podendo levar à impossibilidade da identificação do sistema e 

conseqüente impacto na obtenção do modelo matemático do processo em estudo. Por outro 

lado, a série super-amostrada possui uma correlação elevada que pode acarretar um mau 

condicionamento numérico ao se usar um algoritmo de estimação de parâmetros, pois tempos 

de amostragem muito pequenos podem levar a uma situação de dependência linear entre os 

vetores componentes da matriz de regressores (ver item 6.1.1.7). Outro aspecto relevante é 

que tempos de amostragem muito pequenos podem elevar substancialmente a ordem do 

modelo em questão. 

Aguirre (2007a) afirma que a utilização do critério de seleção de uma freqüência 

de amostragem, cinco a dez vezes maior do que a freqüência de interesse do sinal em estudo 

nem sempre ajuda muito, pois podem acontecer situações em que tal freqüência não é sequer 

conhecida. Aguirre (2007a) define um processo simples de decimação de amostras, baseado 

na análise das Funções de Autocorrelação (FAC) linear e não-linear da saída do sistema, no 

caso, das saídas de cada BP. 

Inicialmente, se adquire uma série com um período de amostragem muito 

pequeno, muito menor do que o necessário, ou seja, um sinal super-amostrado, onde a 

correlação é constatada através observações adjacentes deste sinal. A fim de quantificar os 

efeitos da super-amostragem em um sinal de processo, Aguirre (2007a) determina que se 

calcule as FAC’s linear e não-linear, expressas respectivamente por ''yyΦ e 22 '' yyΦ . 

 

)])()(())()([('' kykykykyEyy −−−=Φ τ   (6.8) 

 

)])()(())()([( 2222
'' 22 kykykykyE

yy
−−−=Φ τ   (6.9) 

 

Em seguida, determinam-se 'yτ e 2'yτ , sendo 'yτ  a abscissa, ou instante do 

primeiro mínimo local da função ''yyΦ , e 2'yτ  o instante do primeiro mínimo local da função 

22 '' yyΦ . Após a determinação das abscissas dos primeiros mínimos locais, faz-se a seguinte 

comparação: 
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},{min 2'' yym τττ =       (6.10) 

 

Para a determinação do período de trabalho adequado, doravante denominado ST , 

utiliza-se a seguinte relação: 

 

1020
m

S
m T ττ

≤≤       (6.11) 

 

O processo de decimação, descrito anteriormente, foi implementado da seguinte 

maneira: para cada BP disposto no diagrama da Figura 22, calculou-se os primeiros mínimos 

locais das FAC linear (
'yτ ), e não-linear ( 2'yτ ), dos sinais de saída de cada BP, considerados 

passivos de métodos de atualização de parâmetros do seu modelo (destacados em laranja na 

Figura 22).  A partir do menor dos mínimos, foi determinado o período de trabalho adequado 

(TS), obedecendo à relação descrita na equação 6.11. 

Sobre as FAC é necessário executar uma suavização das curvas, a fim de se 

reduzir o risco de se confundir um mínimo local com algum ruído que, porventura, estivesse 

contido no conjunto de dados de identificação dinâmica (ver Figura 35).  

 

 
Figura 35 – FAC do sinal de Energia Gerada na TG1 
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Experimentos realizados em laboratório permitiram a quantificação da correlação 

existente entre os dados adquiridos, das saídas dos BP, com um período de trabalho de 

um minuto, caracterizando o estado de super-amostragem da série temporal. Os experimentos 

também possibilitaram a avaliação dos respectivos sinais decimados. Na Figura 36, pode-se 

verificar a comparação do gráfico, de um conjunto de dados de identificação dinâmica, de 

10.080 valores de uma série temporal da variável Energia Gerada na TG1, em relação a sua 

série decimada. Nota-se claramente a preservação das características dinâmicas do sinal 

original, mesmo com um período de trabalho de aproximadamente 72 minutos. Ou seja, 

conseguiu-se representar o comportamento dinâmico da variável de saída de Energia Elétrica 

na TG1 com uma série temporal de 140 valores.  

 

 
Figura 36 – Série histórica da energia gerada em TG1 

 

Como todos os sinais de um BP, tanto os de entrada quanto saída, devem estar na 

mesma base de tempo, considerou-se o menor período de trabalho, dentre os sinais de saída 

decimados, como a base de tempo de todas as variáveis do bloco, incluindo aí as variáveis de 

entrada. 

Também se notou que o comportamento das FAC, linear e não-linear, varia de 

acordo com a amostra de dados selecionada. Em outra amostra, referente a um período de três 

semanas anterior ao analisado pelos gráficos dispostos na Figura 36, diagnosticou-se que o 

período de trabalho adequado para a mesma variável, apontava para um patamar de 

aproximadamente 41 minutos. 
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6.1.1.7. Seleção da Estrutura do Modelo do BP e Auto-regressão 

Existem diversas formas de se representar matematicamente um sistema discreto. 

Durante a fase de seleção da estrutura matemática que melhor se adequasse ao processo 

produtivo da UTE-RA, foram testadas as estruturas: ARMAX, Box Jenkins (BJ), Output 

Error (OE) ou Erro na Saída e ARX. Dentre as estruturas estudadas, a estrutura ARX foi a 

que melhor representou o comportamento dinâmico do sistema produtivo da planta, em 

diversos períodos de uma semana, em uma base de dados contendo 18 meses de informações 

do processo produtivo da UTE-RA. 

Como explicitado anteriormente, os BP, inicialmente classificados como 

estruturas MIMO, foram subdivididos em várias estruturas MISO, onde cada estrutura 

relaciona todas as entradas com cada saída do BP (ver Figura 37). Definidas as estruturas 

multivariadas, realizou-se uma regressão linear, pelo método dos mínimos quadrados, para a 

obtenção das equações que relacionam as entradas e saídas de cada BP. 

 

 
Figura 37 – Desmembramento do BP MIMO da TG1 

 

Em se tratando de auto-regressão, o termo regressão linear não implica 

necessariamente na obtenção de um modelo estático ou dinâmico. Em equações de diferenças, 

o dinamismo se revela na dependência temporal que se torna explícita nas iterações da 

atualização dos parâmetros do modelo. Sendo assim, cada série temporal, de cada uma das 

variáveis de entrada e saída de cada BP, destacados em laranja na Figura 22, foram 

alimentadas no modelo geral ARX, descrito a seguir: 
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ξθ +Ψ=
)

y       (6.12) 

 

Onde 
y  –  Vetor contendo as variáveis dependentes do BP 
Ψ  –  Vetor de regressores (variáveis independentes das entradas do BP) 

θ
)

 –  Vetor de Parâmetros 
ξ  –  Erro obtido na tentativa de explicação do modelo 

 

Para o exemplo do BP TG1, apresentado Figura 36 e reiterado na Figura 37, a 

implementação da expressão 6.12, para o BP MISO (a), pode ser traduzida da seguinte forma: 

 

)()1(
)()1()()1()1()(
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543210
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tTBtTBtVBtVBtEBBtE
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⋅+−⋅
+⋅+−⋅+⋅+−⋅+−⋅+=

 

 

Onde: 

 

E   – Energia gerada na TG1 em MW/h 

VGN    – Vazão do gás natural na alimentação da TG1 km3/h 

TGN    – Temperatura do gás natural na alimentação da TG1 ºC 

TAMB  – Temperatura ambiente nos filtros de ar da TG1 em ºC 

 

Nesse caso, o vetor da variável dependente E pôde ser carregado com os valores 

decimados, constantes no exemplo disposto na Figura 36. Para o mesmo exemplo dado, o 

vetor dos regressores foi carregado com os dados dispostos no quadro que se segue, com a 

primeira defasagem estabelecida em (t – 1). 
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Quadro 2 – Matriz de regressores da  TG1 

 
 

Conforme dito anteriormente, após a definição das matrizes supracitadas, 

realizou-se a regressão linear pelo método dos mínimos quadrados, obtendo-se, inicialmente, 

os primeiros parâmetros do modelo do referido BP: 

 

B0 = -0,5704; B1 = 0,9414; B2 = -4,0774; B3 = 4,3163; B4 = -0,0074;  

B5 = -0, 0075; B6 = 0,0141; B7 = -0,0134 

 

Durante a regressão, foi definido um coeficiente de significância α = 0,05 para a 

estimação dos parâmetros. Sendo assim, após a obtenção dos primeiros parâmetros, 

verifica-se se o zero encontra-se dentro do intervalo de confiança de cada parâmetro obtido.  

Neste contexto, com α = 0,05 ou intervalo de confiança correspondente a 95% da curva 

normal, se o zero estiver contido neste intervalo, anula-se o valor do parâmetro, assumindo o 

fato de que não haverá perda significativa na qualidade na equação obtida (ver Figura 38). Na 

primeira rodada do teste de significância, os parâmetros B0, B4 e B5 foram anulados. 

 

B0 = 0,0000; B1 = 0,9414; B2 = -4,0774; B3 = 4,3163; B4 = 0,0000;  

B5 = 0,0000; B6 = 0,0141; B7 = -0,0134 
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Figura 38 – Teste de significância do parâmetro 0B  

 

A regressão e o teste de significância são processos iterativos, ou seja, após a 

anulação dos parâmetros, as colunas no vetor de regressores, referentes a estes parâmetros, 

são zeradas e o processo de regressão linear é novamente executado. Este ciclo de regressão, 

teste de significância e anulação de parâmetros, repete-se continuamente até que não haja 

mais anulações. Nesse caso específico, após três iterações, o modelo do BP em questão foi 

reduzido chegando-se aos seguintes valores: 

B0 = 0,0000; B1 = 0,9403; B2 = -4,0759; B3 = 4,3145; B4 = 0,0000; 

B5 = 0,0000; B6 = 0,0000; B7 = 0,0000 

 

Após a obtenção do primeiro modelo do BP, mede-se o coeficiente de 

determinação da curva obtida em relação aos valores adquiridos.  O coeficiente de 

determinação arbitrado como aceitável nessa pesquisa foi superior a 95%. Se o coeficiente de 

determinação, após a obtenção do primeiro modelo reduzido, for inferior a 95%, mais uma 

defasagem é acrescentada no vetor de regressores e todo o processo é repetido até que este 

patamar, de explicação da curva, seja atingido. Também se arbitrou o valor (t – 25) como 

limite máximo de defasagens a serem acrescentadas nas variáveis componentes do vetor de 

autoregressores. No caso específico dessas séries temporais, amostradas para o BP TG1 

MISO (a), alcançou-se um coeficiente de determinação na ordem de 99,77% na primeira 

iteração do processo, ou seja, com uma defasagem de (t – 1).  

No gráfico disposto na Figura 39, a curva de cor verde apresenta a série decimada 

de Energia gerada na TG1, e a de cor azul os valores estimados pelo modelo obtido a partir do 

método descrito. 
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Figura 39 – Série decimada de Energia na TG1 vs. Valores Estimados 

6.2. O MODELO MATEMÁTICO ATUALIZÁVEL DA UTE-RA 

A seguir, apresentam-se os modelos matemáticos dos BP desenvolvidos e 

utilizados para alimentar as restrições do modelo PL de tomada de decisão descrito no item 

5.4. As equações estão estratificadas de acordo com o BP a que pertencem. Nos BP 

atualizáveis, além das estruturas matemáticas variantes no tempo, constam também as 

restrições operacionais mapeadas nas entrevistas com o pessoal operacional da UTE-RA.  

Como relatado anteriormente, as estruturas MIMO foram desmembradas em 

MISO. Ou seja, para cada BP apresenta-se uma equação para cada uma de suas variáveis de 

saída. Como descrito no item 6.1.1.7, nas estruturas variantes no tempo que se seguem, o 

método de atualização itera até o limite de 25 defasagens. O somatório representado nestas 

expressões matemáticas é implementado de forma iterativa, aumentando o número de termos 

a cada iteração, na matriz de regressores, até o limite máximo de 25 termos, ou o alcance do 

valor mínimo de 95% para o coeficiente de determinação da curva gerada pelo modelo 

matemático do BP identificado, o que ocorrer primeiro. 
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a) Bloco de Produção: Tanque de Condensado 

 

 
Figura 40 – Bloco de Produção TQ de Condensado 

 
Tabela 3 – Variáveis do Bloco de Produção Tanque de Condensado 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

FAFENOHQ _2
 Vazão mássica de água desmineralizada admitida 

na planta. 
t/h Não 

TVCONDQ _  Vazão volumétrica do retorno de condensado da 
TV. 

m3/h Não 

1_2 HRSGOHQ  Vazão mássica de alimentação de água 
desmineralizada da caldeira de recuperação 1. 

t/h Não 

2_2 HRSGOHQ  Vazão mássica de alimentação de água 
desmineralizada da caldeira de recuperação 2. 

t/h Não 

3_2 HRSGOHQ  Vazão mássica de alimentação de água 
desmineralizada da caldeira de recuperação 3. 

t/h Não 

AUXCALDOHQ __2

 
Vazão mássica de alimentação de água 
desmineralizada da caldeira auxiliar. 

t/h Não 

 

Modelo: 

AUXCALDOHHRSGOHHRSGOHHRSGOHTVCONDFAFENOH QQQQQQ __3_2_1___ 22222
+++=+  
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b) Bloco de Produção: Sistema de Distribuição de Gás 

 

 
Figura 41 – Bloco de Produção Sistema de Distribuição de Gás 

 
 
Tabela 4 – Variáveis do Bloco de Produção Sistema de Distribuição de Gás 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

TOTALGASV _  Vazão volumétrica de gás natural admitido da 
planta. 

km3/h Não 

1_TGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido da TG1. km3/h Não 

2_TGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido da TG2. km3/h Não 

3_TGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido da TG3. km3/h Não 

1_ HRSGGASV  Vazão mássica de gás natural admitido no bico de 
queima auxiliar da HRSG1. 

kg/h Não 

2_ HRSGGASV  Vazão mássica de gás natural admitido no bico de 
queima auxiliar da HRSG2. 

kg/h Não 

3_ HRSGGASV  Vazão mássica de gás natural admitido no bico de 
queima auxiliar da HRSG3. 

kg/h Não 

AUXCALDGASV __  Vazão volumétrica de gás natural admitido no Bico 
de queima da caldeira auxiliar. 

km3/h Não 

 

Modelo: 

AUXCALDGASHRSGGAS

HRSGGASHRSGGASTGGASTGGASTGGASTOTALGAS

VV

VVVVVV

__3_

2_1_3_2_1__

+

+++++=
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c) Bloco de Produção: TG1 (atualizável) 

 

 
Figura 42 – Bloco de Produção TG1 

 

Tabela 5 – Variáveis do Bloco de Produção TG1 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

1_TGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido da TG1. km3/h Não 

1_TGGASP  Pressão do gás natural admitido da TG1. barg Não 

1_ TGGAST  Temperatura do gás natural admitido da TG1. °C Não 

1_TGART  Temperatura do ar nos filtros da TG1. °C Não 

1_TGEXAUSTÃOT  Temperatura dos gases exaustos da TG1. °C Não 

1TGE  Energia elétrica gerada na TG1. MW Sim 
 

Modelos: 
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101 ≥TGE  

271 ≤TGE   

 

d) Bloco de Produção: TG2 (atualizável) 

 

 
Figura 43 – Bloco de Produção TG2 

 

Tabela 6– Variáveis do Bloco de Produção TG2 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

2_TGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido da TG2. km3/h Não 

2_TGGASP  Pressão do gás natural admitido da TG2. barg Não 

2_TGGAST  Temperatura do gás natural admitido da TG2. °C Não 

2_ TGART  Temperatura do ar nos filtros da TG2. °C Não 

2_TGEXAUSTÃOT  Temperatura dos gases exaustos da TG2. °C Não 

2TGE  Energia elétrica gerada na TG2. MW Sim 
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Modelos: 
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102 ≥TGE   

272 ≤TGE  
 

e) Bloco de Produção: TG3 (atualizável) 

 

 
Figura 44 – Bloco de Produção TG3 

 
Tabela 7 – Variáveis do Bloco de Produção TG3 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

3_TGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido da TG3. km3/h Não 

3_TGGASP  Pressão do gás natural admitido da TG3. barg Não 

3_TGGAST  Temperatura do gás natural admitido da TG3. °C Não 

3_TGART  Temperatura do ar nos filtros da TG3. °C Não 

3_TGEXAUSTÃOT  Temperatura dos gases exaustos da TG3. °C Não 

3TGE  Energia elétrica gerada na TG3. MW Sim 



 
135 

Modelos: 
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103 ≥TGE   

273 ≤TGE   

 

f) Bloco de Produção: HRSG1 (atualizável) 

 

 
Figura 45 – Bloco de Produção HRSG1 

 

Tabela 8 – Variáveis do Bloco de Produção HRSG1 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

1_ HRSGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido no bico 
de queima auxiliar da HRSG1. 

km3/h Sim 

1_2 HRSGOHQ  Vazão mássica de alimentação de água 
desmineralizada da caldeira de recuperação 1. 

t/h Não 
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1_TGEXAUSTÃOT  Temperatura dos gases exaustos da TG1. °C Não 

1_15 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 15 bar da HRSG1. t/h Sim 

1_42 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 42 bar da HRSG1. t/h Sim 

1_ HRSGVSWQ  Vazão mássica de água da HRSG1 para o coletor 
Spray Water. 

t/h Não 

 

Modelos: 

)()(

)()(

)()()(

)()()(

10

25

1
1

1_0

25

1
1_

1_0

25

1
1_1_0

25

1
1_

25

1
1_4201_42

22

tDjntDi

tThntTg

tQfntQetVd

ntVcntQbatQ

HRSG
n

HRSGn

TGEXAUSTÃO
n

TGEXAUSTÃOn

HRSGOH
n

HRSGOHnHRSGGAS

n
HRSGGASn

n
HRSGVnHRSGV

⋅+−⋅

+⋅+−⋅

+⋅+−⋅+⋅

+−⋅+−⋅+=

∑

∑

∑

∑∑

=

=

=

==

 

)()(

)()(

)()()(

)()()(

10

25

1
1

1_0

25

1
1_

1_0

25

1
1_1_0

25

1
1_

25

1
1_1501_15

22

tDjntDi

tThntTg

tQfntQetVd

ntVcntQbatQ

HRSG
n

HRSGn

TGEXAUSTÃO
n

TGEXAUSTÃOn

HRSGOH
n

HRSGOHnHRSGGAS

n
HRSGGASn

n
HRSGVnHRSGV

⋅+−⋅

+⋅+−⋅

+⋅+−⋅+⋅

+−⋅+−⋅+=

∑

∑

∑

∑∑

=

=

=

==

 

)()(

)(])(

)()()(

)()()(

10

25

1
1

1_0

25

1
1_

1_0

25

1
1_1_0

25

1
1_

25

1
1_01_

22

tDjntDi

tThntTg

tQfntQetVd

ntVcntQbatQ

HRSG
n

HRSGn

TGEXAUSTÃO
n

TGEXAUSTÃOn

HRSGOH
n

HRSGOHnHRSGGAS

n
HRSGGASn

n
HRSGVSWnHRSGVSW

⋅+−⋅

+⋅+−⋅

+⋅+−⋅+⋅

+−⋅+−⋅+=

∑

∑

∑

∑∑

=

=

=

==

 

01_42 ≥HRSGVQ  

401_42 ≤HRSGVQ  

01_15 ≥HRSGVQ  

31_15 ≤HRSGVQ  

01_ ≥TGEXAUSTÃOT  
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5501_ ≤TGEXAUSTÃOT  

21,11_ ≥HRSGGASV  

31_ ≤HRSGGASV  

01_2 ≥HRSGOHQ  

401_2 ≤HRSGOHQ  

01 ≥HRSGD  

1001 ≤HRSGD   

 

g) Bloco de Produção: HRSG2 (atualizável) 

 

 
Figura 46 – Bloco de Produção HRSG2 

 
Tabela 9  – Variáveis do Bloco de Produção HRSG2 

Variável Descrição Unidade Decisória?
2_ HRSGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido no 

bico de queima auxiliar da HRSG2. 
km3/h Sim 

2_2 HRSGoHQ  Vazão mássica de alimentação de água 
desmineralizada da caldeira de recuperação 2. 

t/h Não 

2_TGEXAUSTÃOT  Temperatura dos gases exaustos da TG2. °C Não 

2_15 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 15 bar da HRSG2. t/h Sim 

2_42 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 42 bar da HRSG2. t/h Sim 

2_ HRSGVSWQ  Vazão mássica de água da HRSG2 para o coletor 
Spray Water. 

t/h Não 
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02_42 ≥HRSGVQ  

402_42 ≤HRSGVQ  

02_15 ≥HRSGVQ  

32_15 ≤HRSGVQ  

02_ ≥TGEXAUSTÃOT  

5502_ ≤TGEXAUSTÃOT  

21,12_ ≥HRSGGASV  

32_ ≤HRSGGASV  

02_2 ≥HRSGOHQ  
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402_2 ≤HRSGOHQ  

02 ≥HRSGD  

1002 ≤HRSGD   

 

h) Bloco de Produção: HRSG3 (atualizável) 

 

 
Figura 47 – Bloco de Produção HRSG3 

 

Tabela 10 – Variáveis do Bloco de Produção HRSG3 

Variável Descrição Unidade Decisória

? 

3_ HRSGGASV  Vazão volumétrica de gás natural admitido no bico de 
queima auxiliar da HRSG3. 

km3/h Sim 

3_2 HRSGOHQ  Vazão mássica de alimentação de água 
desmineralizada da caldeira de recuperação 3. 

t/h Não 

3_TGEXAUSTÃOT
 

Temperatura dos gases exaustos da TG3. °C Não 

3_15 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 15 bar da HRSG3. t/h Sim 

3_42 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 42 bar da HRSG3. t/h Sim 

3_ HRSGVSWQ  Vazão mássica de água da HRSG3 para o coletor 
Spray Water. 

t/h Não 
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Modelos: 
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03_42 ≥HRSGVQ  

403_42 ≤HRSGVQ  

03_15 ≥HRSGVQ  

33_15 ≤HRSGVQ  

03_ ≥TGEXAUSTÃOT  

5503_ ≤TGEXAUSTÃOT  
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33_ ≤HRSGGASV  

03_2 ≥HRSGOHQ  

403_2 ≤HRSGOHQ  
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1003 ≤HRSGD  
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i) Bloco de Produção: Caldeira Auxiliar (atualizável) 

 

 
Figura 48 – Bloco de Produção HRSG3 

 

Tabela 11 – Variáveis do Bloco de Produção Caldeira Auxiliar 

Variável Descrição Unidade Disponí
vel 

AUXCALDGASV __  Vazão volumétrica de gás natural admitido no 
bico de queima da caldeira auxiliar. 

km3/h Não 

AUXCALDOHQ __2
 Vazão de mássica alimentação de água 

desmineralizada da caldeira auxiliar. 
t/h Não 

AUXCALDEXAUSTÃOT __

 

Temperatura de exaustão dos gases da caldeira 
auxiliar. 

°C Não 

AUXCALDVQ __42  Vazão mássica de vapor 42 bar da caldeira 
auxiliar. 

t/h Sim 
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10__42 ≥AUXCALDVQ  

41__42 ≤AUXCALDVQ  

66,1__ ≥AUXCALDGASV  
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61,3__ ≤AUXCALDGASV  

10_ ≥AUXCALDQ  

41_ ≤AUXCALDQ  
 

j) Bloco de Produção: Coletor de Alta Pressão 

 

 
Figura 49 – Bloco de Produção Coletor de Alta Pressão 

 

Tabela 12 – Variáveis do Bloco de Produção Coletor de Alta Pressão 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

AUXCALDVQ __42  Vazão mássica de vapor 42 bar da caldeira 
auxiliar. t/h Sim 

1_42 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 42 bar da HRSG1. t/h Sim 

2_42 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 42 bar da HRSG2. t/h Sim 

3_42 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 42 bar da HRSG3. t/h Sim 

TVVQ _42  Vazão mássica de alimentação de vapor 42 bar 
para TV. t/h Não 

15_42_ VVREDUTORQ  Vazão de mássica de vapor do coletor de alta 
para o coletor de média pressão. t/h Não 

EXPORTAÇÃOVQ _42  Vazão de mássica de vapor 42 bar exportado.  t/h Não 
 

Modelo: 
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k) Bloco de Produção: Coletor de Spray Water 
 

 
Figura 50 – Bloco de Produção Coletor de Spray Water 

 

Tabela 13 – Variáveis do Bloco de Produção Coletor de Spray Water 

Variável Descrição Unidade Decisóri
a? 

1_ HRSGVSWQ  Vazão mássica de água da HRSG1 para o coletor 
Spray Water. 

t/h Não 

2_ HRSGVSWQ  Vazão mássica de água da HRSG2 para o coletor 
Spray Water. 

t/h Não 

3_ HRSGVSWQ  Vazão mássica de água da HRSG3 para o coletor 
Spray Water. 

t/h Não 

AUXCALDVSWQ __  Vazão mássica de água da caldeira auxiliar para 
o coletor Spray Water. 

t/h Não 

IPEXPSPRAYQ __  Vazão mássica de alimentação de água do Spray 
de exportação de vapor 15 bar. 

t/h Não 

HPEXPSPRAYQ __  Vazão mássica de alimentação de água do Spray 
de exportação de vapor 42 bar. 

t/h Não 

 

Modelo: 
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l) Bloco de Produção: TV (atualizável) 

 

 
Figura 51 – Bloco de Produção TV 
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Tabela 14 – Variáveis do Bloco de Produção TV 

Variável Descrição Unidade Decisória?
TVVQ _42  Vazão mássica de alimentação de vapor 42 bar 

da TV. 
t/h Não 

ATVVQ __15  Vazão mássica de alimentação de vapor 15 bar 
oriundo do coletor de média pressão. 

kg/h Não 

TVE  Energia elétrica gerada na TV. MW Sim 

TVCONDQ _  Vazão volumétrica do retorno de condensado 
da TV para o tanque de condensado. 

m3/h Não 

BTVVQ __15  Vazão mássica de vapor 15 bar da TV para o 
coletor de média pressão. 

kg/h Não 
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m) Bloco de Produção: Barramento de Energia 

 

 
Figura 52 – Bloco de Produção Barramento de Energia 

 

Tabela 15 – Variáveis do Bloco de Produção Barramento de Energia 

Variável Descrição Unidade Decis
ória? 

TVE  Energia elétrica gerada na TV. MW Sim 

1TGE  Energia elétrica gerada na TG1. MW Sim 

2TGE  Energia elétrica gerada na TG2. MW Sim 

3TGE  Energia elétrica gerada na TG3. MW Sim 

FAFENE  Energia elétrica exportada para a FAFEN. MW Não 

SINE  Energia elétrica exportada para o Sistema 
Interligado Nacional. 

MW Não 

TSAE  Somatório da energia elétrica consumida pelos 
transformadores auxiliares da UTE-RA. 

MW Não 

 

Modelo: 

TSASINFAFENTGTGTGTV EEEEEEE ++=+++ 321  
 

n) Bloco de Produção: Exportação de Vapor de Alta Pressão 

 

 
Figura 53 – Bloco de Produção Exportação de Vapor de Alta Pressão 
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Tabela 16 – Variáveis do Bloco de Produção Exportação de Vapor de Alta Pressão 

Variável Descrição Unidade Decisória?

UPBACKVQ __42  Vazão mássica de vapor 42 bar oriunda de 
contrato de back-up. t/h Não 

EXPORTAÇÃOVQ _42  Vazão de mássica de vapor 42 bar que alimenta o 
Head de exportação para cliente externo  t/h Não 

HPEXPSPRAYQ __  Vazão mássica de alimentação de água do Spray 
de exportação de vapor 42 bar. t/h Não 

CLIENTEEXPVQ __42  Vazão de mássica de vapor 42 bar exportado 
para cliente exerno. t/h Não 

 

Modelo: 

CLIENTEEXPVHPEXPSPRAYEXPORTAÇÃOVUPBACKV QQQQ __42___42__42 =++
 

 

o) Bloco de Produção: Exportação de Vapor Média Pressão  

 

 
Figura 54 – Bloco de Produção Exportação de Vapor de Média Pressão 

 

Tabela 17 – Variáveis do Bloco de Produção Exportação de Vapor de Média Pressão 

Variável Descrição Unidade Decisória

UPBACKVQ __15  Vazão mássica de vapor 15 bar oriunda de 
contrato de Back-Up. t/h Não 

EXPORTAÇÃOVQ _15  Vazão de mássica de vapor 15 bar que alimenta 
o Head de exportação para FAFEN  t/h Não 

IPEXPSPRAYQ __  Vazão mássica de alimentação de água do Spray 
de exportação de vapor 15 bar. t/h Não 

CLIENTEEXPVQ __15  Vazão de mássica de vapor 15 bar exportado 
para a FAFEN. t/h Não 

 

Modelo: 

CLIENTEEXPVIPEXPSPRAYEXPORTAÇÃOVUPBACKV QQQQ __15___15__15 =++
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p) Bloco de Produção: Coletor de Vapor de Média Pressão 

 

 
Figura 55 – Bloco de Produção Coletor de Vapor de Média Pressão 

 

Tabela 18 – Variáveis do Bloco de Produção Coletor de Vapor de Média Pressão 

Variável Descrição Unidade Decisória? 

MÉDIAALTACOLQ __  
Vazão mássica de vapor oriunda do redutor de 
pressão .  t/h Não 

BTVVQ __15  Vazão mássica de vapor 15 bar da TV para o 
coletor de média pressão. 

t/h Não 

1_15 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 15 bar da HRSG1. t/h Sim 

2_15 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 15 bar da HRSG2. t/h Sim 

3_15 HRSGVQ  Vazão mássica de vapor 15 bar da HRSG3. t/h Sim 

ATVVQ __15  Vazão mássica de alimentação de vapor 15 bar 
para a TV. 

kg/h Não 

EXPORTAÇÃOVQ _15  
Vazão de mássica de vapor 15 bar que alimenta 
o Head de exportação para cliente externo  t/h Não 

 

Modelo: 

EXPORTAÇÃOVATVV

HRSGVHRSGVHRSGVBTVVMÉDIAALTACOL

QQ

QQQQQ

_15__15

3_152_151_15__15__

+=

++++

 
 

q) Bloco de Produção: Saída Exaust 

 

 
Figura 56 – Bloco de Produção Saída Exaust 
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Tabela 19 – Variáveis do Bloco de Produção Coletor de Alta Pressão 

Variável Descrição Unidade Decisória? 
1_ HRSGNOXQ  Concentração de NOX na chaminé da HRSG1.  ppm Não 

2_ HRSGNOXQ  Concentração de NOX na chaminé da HRSG2.  ppm Não 

3_ HRSGNOXQ  Concentração de NOX na chaminé da HRSG3.  ppm Não 

TOTALNOXQ _  Concentração total de NOX das HRSG. ppm Não 

 

Modelo: 

TOTALNOXHRSGNOXHRSGNOXHRSGNOX QQQQ _3_2_1_ =++

 421_ ≤HRSGNOXQ

 422_ ≤HRSGNOXQ

 422_ ≤HRSGNOXQ

 
 

r) Bloco de Produção: Redutor de Pressão de Vapor 

 

 
Figura 57 – Bloco de Produção Redutor de Pressão de Vapor 

 

Tabela 20 – Variáveis do Bloco de Produção Redutor de Pressão de Vapor 

Variável Descrição Unidade Decisória? 

15_42_ VVREDUTORQ  
Vazão mássica de vapor oriunda do coletor de 
alta pressão.  t/h Não 

MÉDIAALTACOLQ __  
Vazão mássica de vapor para o coletor de média 
pressão.   

t/h Não 

 

Modelo: 

0__15_42_ =− MÉDIAALTACOLVVREDUTOR QQ  
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6.3. ARQUITETURA DE TI UTILIZADA PARA AQUISIÇÃO DAS SÉRIES 

TEMPORAIS 

Uma questão infra-estrutural fundamental a ser resolvida para o desenvolvimento 

dessa pesquisa foi: qual arquitetura a ser utilizada para a aquisição das séries temporais das 

variáveis do processo produtivo da UTE-RA? 

Como descrito anteriormente, a UTE-RA, localizada no município de 

Camaçari-BA, possui uma arquitetura de automação hierarquizada e tem seu processo 

produtivo controlado e supervisionado pelo sistema ABB – Symphony Melody. Todo o 

processo produtivo é monitorado pelo sistema supracitado, com exceção da análise 

cromatográfica do gás natural admitido na unidade. 

 

 
Figura 58 – Arquitetura de aquisição de dados 

 

O PIMS utilizado para o armazenamento dos valores das séries temporais das 

variáveis do processo produtivo da UTE-RA foi o Plant Information (PI) da OSISoft inc. Para 

promover a comunicação entre o processo industrial e a base temporal foi utilizado um 

Servidor OPC-DA, o ABB Plant Connect, o qual foi instalado na camada de supervisão da 

UTE-RA. 

A seguir, foi instalada na planta uma máquina destinada a hospedar um nó de 

coleta de dados, que porta uma interface cliente OPC, no caso, a PI-OPC da OSISoft Inc. 

Estabeleceu-se a comunicação através da configuração DCOM das duas interfaces OPC 

(servidor e cliente). A partir daí, o cliente passou a receber os valores das variáveis de 

processo, instanciados na camada de supervisão da UTE-RA, no decorrer de sua operação. 

Por sua vez, o nó de coleta remete os dados para um PI – Universal Data Server (PI-UDS), ou 
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seja, para uma base temporal, ou base historiadora de processos industriais, localizada nas 

dependências da PETROBRAS. 

Foram configuradas as tags no PI-UDS, uma para cada variável essencial 

identificada no diagrama de blocos da Figura 22.  As tags foram configuradas a partir da 

obtenção, junto ao corpo operacional da unidade, dos endereços dos instrumentos, que 

realizam as medições das variáveis, instalados no processo produtivo e visualizados a partir 

da camada de supervisão da UTE-RA. A partir do momento em que essa lista de 

endereçamento foi submetida ao PI-UDS, ela se replicou automaticamente para o nó de coleta 

de dados, preparando-o para o início da transmissão. 

Outro PI-UDS foi instalado, também em Salvador, nas dependências do 

Laboratório de Sistemas Integrados de Produção (LABSIP), na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), e conectado através da internet com o PI-UDS da Petrobras. 

Para acessar os dados das séries históricas das variáveis da UTE-RA, armazenadas 

no PI-UDS do LABSIP, utilizou-se o pacote de software PI-Combo, que contém basicamente 

dois aplicativos:  

• PI-Process Book: utilizado para analisar as trends das variáveis do processo 

produtivo da UTE-RA. 

• PI-Data Link: um plug-in que, quando instalado no MS-Excel, permite que os 

valores das séries temporais sejam manipulados na planilha eletrônica, em 

tempo real. 

 

Em laboratório, utilizou-se o PI - Data Link para importar os valores das séries 

históricas armazenadas no PI-UDS, segundo o procedimento descrito no item 6.1.1.2, para 

uma planilha eletrônica previamente preparada onde, a partir daí, foram exportados para o 

ambiente do MATLAB, onde foram submetidos ao algoritmo que implementa o método de 

atualização de parâmetros descrito no item 6.1.1. Nesse contexto laboratorial, o Excel foi 

utilizado como um middleware entre o PI-UDS e o MATLAB (ver Figura 59). 

Os dados obtidos foram processados no MATLAB, gerando os valores atualizados 

dos parâmetros dos modelos dos BP, destacados em laranja, constantes no diagrama de blocos 

da UTE-RA, descrito na Figura 22. 
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Figura 59 – Plataforma utilizada em laboratório 

6.3.1. Configuração das Tags no PIMS 

As tags, definidas em um PIMS, possuem atributos que definem seu 

comportamento durante o armazenamento dos valores das séries temporais. As configurações 

descritas a seguir, foram implementadas de maneira a garantir que a aquisição seja realizada 

em conformidade com o dimensionamento de amostras, descrito no item 6.1.1.1. 

O PI possui algoritmos de exceção e compressão que agem como filtros 

passa-baixa, eliminando elementos de alta freqüência, oriundos da camada de supervisão da 

UTE, dentro de uma faixa denominada banda morta. Essa banda foi configurada em 0,5%, ou 

seja, todos os valores dentro de uma faixa de variação de %5,0±  do último valor adquirido 

pelo nó de coleta (valor snapshot) são descartados, até um tempo limite de tempo configurado 

em um minuto, período de trabalho definido da etapa de dimensionamento de amostras, 

descrita no 6.1.1.1. Quando o tempo limite é alcançado, mesmo que não tenha ocorrido uma 

medição fora da banda morta, um novo valor é armazenado e, a partir dele, uma nova banda é 

delimitada durante o próximo minuto. Dentro do intervalo de um minuto, se houver a 

ocorrência de alguma medição fora da banda, esta ocorrência é armazenada na base como um 

novo valor de série histórica e, a partir daí, novamente definida uma nova banda morta 

(ver Figura 60). Esta configuração garante que o nó de coleta assimilará em uma semana no 

mínimo 10.080 valores de cada tag. 
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Figura 60 – Configuração do filtro de exceção no PI 

 

Os valores das variáveis do processo produtivo da UTE-RA são atualizados na 

camada de controle segundo um algoritmo de decimação, próprio desta camada, que 

determina um período de trabalho que reflita adequadamente o comportamento dinâmico do 

processo monitorado, proporcionando um sinal de natureza contínua. Comportamento 

semelhante ocorre entre a camada de controle e a camada de supervisão da planta. Na 

plataforma temporal do PI este período de trabalho é denominado classe de scan, ou classe de 

varredura. As classes de varredura das tags cadastradas no PI foram todas configuradas com 

um período de trabalho superior ao definido para as respectivas variáveis na camada de 

supervisão da UTE. 

6.3.2. Segurança da Informação (SI) e Tolerância a Falhas 

A integração com a camada de supervisão da UTE-RA, necessária ao 

desenvolvimento dessa pesquisa, requereu alguns cuidados referentes a SI e tolerância a 

falhas. 

Primeiramente, protegeu-se a rede de automação da unidade produtiva através da 

instalação de um firewall, implementado na forma de um switch (ver Figura 58). Esse switch 

foi configurado de maneira a não permitir nenhuma conexão entrante na rede de automação 

da UTE-RA. Outro detalhe da configuração deste firewall é que além de bloquear a instância 

de qualquer serviço tais como: terminal service e ping, bloqueia também todas as portas 
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lógicas, com exceção da porta utilizada para a comunicação do nó de coleta de dados com o 

PI-UDS. 

Como relatado anteriormente, a comunicação entre o PI-UDS da PETROBRAS e 

do LABSIP utiliza como meio físico a internet. Sendo assim, de maneira a atender o critério 

de sigilo dessa comunicação, realizou-se essa conexão através da implementação de um túnel 

criptográfico, ou seja, a codificação/decodificação matemática do sinal transmitido. 

No que se refere à tolerância a falhas, um dos pontos críticos desta arquitetura de 

aquisição de dados é o próprio nó de coleta. Os dados oriundos da camada de supervisão são 

voláteis, e se não forem remetidos ao PI-UDS, dentro de um critério de tempo real, serão 

perdidos, podendo, a depender da quantidade perdida, desqualificar um conjunto de dados de 

identificação dinâmica em determinado período. Sendo assim, o referido nó foi implementado 

na forma de dois servidores, montados em um esquema de fail-over, de forma que se uma das 

máquinas falhar a outra assume o nó instantaneamente. 

De maneira a reforçar o esquema de tolerância a falhas dessa arquitetura, também 

se ativou o serviço de buffer do nó de coleta de dados. Este serviço, nativo da plataforma 

Plant Information, em caso de falha de comunicação entre o nó de coleta e o PI-UDS, permite 

que o próprio nó realize o armazenamento temporário dos valores das séries temporais por um 

tempo limitado ao preenchimento de 2 Gb de dados, que no caso, reflete um período de dois 

meses de armazenamento local. Após a restauração da comunicação, o nó de coleta 

descarrega os dados para o PI-UDS, limpando seu buffer. 
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7. CONCLUSÕES 

A interação com a gerência, engenharia e operação da UTE-RA confirmou a 

importância da metodologia desenvolvida no suporte às atividades de PCP e tomada de 

decisão de uma unidade de co-geração termelétrica. Além disso, a intensa participação da 

equipe da UTE-RA no desenvolvimento desse trabalho permitiu o teste e averiguação da 

aplicabilidade de versões simplificadas do protótipo, que continham modelos experimentais 

de apoio a decisão.  

Os ensaios em laboratório da metodologia proposta apontaram para melhores 

resultados do que o modelo de apoio a decisão, estático, elaborado pela unidade. Ou seja, 

constatou-se uma efetiva redução do gap semântico do modelo decisório atualizável, em 

relação ao do modelo originalmente desenvolvido pela equipe da UTE-RA. Mudanças do 

processo produtivo, tais como a variação do rendimento das TG em função de sua 

contaminação por combustão, dentre outras, foram bem retratadas nos ensaios realizados para 

obtenção dos parâmetros do modelo de um BP. Os resultados destes ensaios se encontram 

dispostos no Quadro 3. 

Para a realização destes ensaios, foi utilizado pouco mais de um ano de dados 

históricos das turbinas a gás TG1, TG2 e TG3 da UTE-RA. Como explicado anteriormente, 

uma TG opera continuamente por 21 dias, parando após este período para lavagem dos 

compressores. Durante o período analisado, a UTE-RA operou com uma carga média de 20 

MW, ou seja, dentro dessa programação de produção, cada TG operou quatro vezes por ano 

(ver Quadro 3). 

Segundo definido na metodologia de atualização de parâmetros, a aquisição de 

dados é realizada em períodos de sete dias (168 h). Dessa maneira, cada período adquirido de 

21 dias de operação, de cada TG, foi subdividido em três sub-períodos de sete dias: os 

primeiros sete dias, após a lavagem do compressor, correspondem a semana denominada de 

semana “A” do período operacional, e os sete dias finais, à semana “C”. A hipótese 

estabelecida é que a semana “A” de cada TG possui um rendimento melhor do que a semana 

“C” da mesma turbina.  

Durante os ensaios, foram realizadas as atualizações dos modelos de cada BP 

(TG1, TG2 e TG3), em quatro cenários operacionais distintos. Os modelos foram atualizados 

a partir de 48 amostras de dados, selecionadas em períodos distintos, de cada TG. Na Tabela 1 
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estão explicitadas as datas de aquisição das amostras e os parâmetros obtidos a partir da auto-

regressão. 

Durante os ensaios, foram realizadas as atualizações dos modelos de cada BP 

(TG1, TG2 e TG3), em quatro cenários operacionais distintos. Os modelos foram obtidos a 

partir de 48 conjuntos de dados de identificação dinâmica, selecionados em períodos distintos, 

das variáveis de entrada e saída de cada TG, mapeada no modelo matemático descrito no item 

6.2 dessa pesquisa. No Quadro 3 estão explicitadas as datas de aquisição das variáveis de cada 

TG e os parâmetros obtidos a partir da auto-regressão. As trends das séries estão dispostas no 

APÊNDICE A – Gráficos SÉRIES HISTÓRICAS utilizadAs para o experimento de 

averiguação da redução do gap semântico.  

Dois desses cenários foram montados com a semana “A” da TG1, e semanas “C” 

das turbinas TG2 e TG3, os outros dois cenários foram montados com a semana “A” da TG2 

e semana “C” das TG1 e TG3. Não foram montados cenários operacionais com a semana “A” 

da TG3, pois em entrevistas com o grupo operacional da UTE-RA, obteve-se a informação de 

que o bloco de geração da TG3 foi instalado após dois anos de operação da TG1 e TG2. 

Nesses ensaios também foram comparadas as respostas da semana “C” da TG3 em relação às 

semanas “A” das TG1 e TG2.  Os ensaios consistiram em atualizar os modelos matemáticos 

de vários cenários operacionais das TG, e submetê-los a um algoritmo de programação 

matemática, utilizando o SOLVERTM, otimizando a função objetivo Custo Operacional, para 

a verificação do chaveamento das TG de melhor rendimento, em atendimento a uma demanda 

de 20 MW. 

Nos ensaios realizados, o algoritmo de otimização apontou para as turbinas TG2 e 

TG1, respectivamente, nos cenários um e três (ver Quadro 3). De fato, conforme esperado, o 

cenário ótimo indicou as TG, cujos parâmetros do modelo matemático foram atualizados nas 

semanas “A” desses equipamentos. Ou seja, os parâmetros atualizados pela metodologia 

refletiram as mudanças do ambiente produtivo, confirmando a hipótese estabelecida. 

Porém, nos cenários dois e quatro, o solver apontou para as turbinas TG3 e TG1, 

ou seja, para as semanas “C”, supostamente as de pior rendimento. Para uma análise mais 

aprofundada desse resultado, aparentemente incoerente, realizou-se a integração numérica da 

área subjacente aos gráficos da potência elétrica gerada e da vazão de gás consumido por cada 

TG, obtendo-se um coeficiente de rendimento médio de cada equipamento, expresso em 

Watt/m3. Após essa análise, constatou-se que, no cenário quatro, embora tratando-se de uma 

semana “C” da TG1, esse equipamento demonstrou um rendimento médio melhor do que a 

semana “A” da TG2. Portanto, o SOLVERTM apontou para o equipamento com melhor 
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relação de energia/consumo de combustível, demonstrando que a suposição do grupo de 

gestão da UTE-RA de considerar um equipamento recém-lavado como o equipamento de 

melhor rendimento nem sempre é válida. 

Porém, no cenário dois, o SOLVERTM convergiu para a TG3 (semana “C”), 

independentemente da TG1 (semana “A”) apresentar um coeficiente de rendimento melhor. 

Todavia, retirando-se a TG3 desse cenário, o algoritmo de otimizaçao apontou para a TG1, 

como era de se esperar (linha azul do Quadro 3). Dentre as possíveis causas da discrepância 

do resultado obtido com a TG3 no cenário dois, supõe-se o fato deste equipamento ser o mais 

novo do parque gerador da UTE-RA, portanto, podendo reagir de formas diferentes de acordo 

com o regime operacional a que seja submetido. Entretanto, este fato demonstra que esta 

discrepância requer uma investigação mais aprofundada. 

 

Quadro 3 - Resultados do experimento de redução do gap semântico 

 
 

Sendo assim, a metodologia desenvolvida se demonstrou robusta, preenchendo os 

requisitos de adaptabilidade ao ambiente produtivo refletindo, nos parâmetros gerados, as 

mudanças de rendimento dos equipamentos ensaiados, fornecendo, em 75% dos 

experimentos, modelos matemáticos consistentes para o suporte a tomada de decisão, 

evidenciando um modelo de qualidade superior em relação ao originalmente desenvolvido 

pela UTE-RA. A seguir, colocam-se alguns pontos que se fizeram relevantes durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa, bem como a proposta arquitetural para o desenvolvimento 

de um SADMA, que incorpore agentes com schematas que implementem o método proposto. 

Conforme explicitado anteriormente, durante a fase de seleção de qual estrutura 

autoregressiva deveria ser utilizada para a identificação dos BP, além da estrutura ARX foram 

experimentadas as estruturas ARMAX, BJ e OE. Essas últimas foram preteridas em relação à 

ARX após muitos ensaios, pois mesmo com defasagens muito altas na matriz de regressores o 
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coeficiente de determinação das equações em relação às amostras adquiridas não alcançava o 

valor de 95%, definido nessa metodologia. Para essas estruturas, avaliaram-se os percentuais 

de ajuste entre os valores das séries temporais às curvas dos modelos gerados, e notou-se que 

em diversos períodos, inicialmente para defasagens baixas (até três), o percentual de ajuste 

das curvas foi baixo oscilando, a depender do conjunto de dados de identificação dinâmica, 

entre 65 e 73%. Para um ajustamento melhor (acima de 85%), foi necessário elevar 

substancialmente o valor das defasagens, na matriz de regressores, até valores próximos de 

20. 

Por outro lado, embora 25 seja o limite máximo de defasagens definido na 

metodologia proposta nessa pesquisa, para as estruturas ARX na maioria dos casos, o 

coeficiente de determinação, de 95%, tem sido alcançado em até seis iterações (t – 6). 

Outro ponto que reforça a escolha da estrutura ARX é o fato de que ao se analisar 

a distribuição dos resíduos (ou bias), obtidos nas regressões efetuadas em laboratório, 

notou-se que esses assumiam distribuição gaussiana, e se aproximavam bastante de um 

comportamento de variância constante e média zero, ou seja, de um ruído branco que, 

segundo Aguirre (2007b), é o comportamento esperado para o vetor ξ em modelos ARX. 

Na Figura 61, pode se observar a análise do comportamento do resíduo obtido na 

regressão descrita no exemplo do modelo MISO (a), do BP TG1, citado no item  6.1.1.7. Na 

representação histográfica, nota-se que a maior quantidade de amostras residuais se encontra 

situada em torno da amplitude zero. 

 

 
Figura 61 – Análise do resíduo da regressão do BP TG1 
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No que se refere ao método de decimação, proposto por Aguirre (2007a), baseado 

na análise da correlação linear, e não linear, dos valores amostrados do processo da UTE-RA, 

este tem se demonstrado robusto, ao fornecer taxas de decimação variáveis e coerentes com a 

dinâmica do sinal analisado, em diferentes períodos do cenário produtivo. Idem para o método 

de qualificação de amostra desenvolvido durante esse experimento. 

Porém, no que se refere à implementação do método de decimação proposto por 

Aguirre (2007a), foi observada a necessidade de definição de um loop iterativo que 

re-analisasse as FAC, linear e não-linear, da série decimada. Após a obtenção do primeiro 

período, supostamente corretamente amostrado, realizou-se novamente a análise das FAC 

linear e não linear e, a partir daí, em alguns casos, observou-se que o período de trabalho (TS) 

obtido não verificava a condição 
1020

m
S

m T ττ
≤≤ , definida no item 6.1.1.6 dessa pesquisa. 

Atribui-se esta incoerência provavelmente à ocorrência das ambigüidades sobre o que vem a 

ser um mínimo local nas curvas das FAC analisadas (apresentado na Figura 35). Essas 

ambigüidades perduraram mesmo após a aplicação de um método de suavização da curva da 

função de autocorrelação. Sendo assim, definiu-se que as FAC fossem re-analisadas de forma 

contínua, aumentando o passo da decimação em 15 minutos a cada iteração, até que a 

condição supracitada seja atendida. 

Durante a etapa de calibração do modelo de apoio a decisão, novas restrições 

operacionais foram mapeadas, a exemplo da limitação de temperatura nos super-aquecedores 

das HRSG, que não podem passar dos 520 ºC, devido à possibilidade de ocorrência de danos 

ao equipamento por perda da memória dimensional do aço carbono. Essas novas restrições 

também contribuíram para a melhoria na resposta do modelo decisório elaborado. 

Em muitos experimentos, durante a execução do algoritmo de PL, constatou-se 

que o SOLVERTM não conseguia gerar cenários otimizados para demandas muito baixas de 

energia e vapor. Por exemplo, para uma solicitação de um cenário operacional ótimo para 

uma demanda de 10 MW, dentre os resultados obtidos, cita-se uma solução proposta que 

totalizava 15,7 MW, ou seja, o SOLVERTM não conseguiu gerar uma configuração 

operacional otimizada para os 10 MW demandados.  

Dentre os possíveis motivos para este comportamento anômalo, isolou-se o fato 

de que, no período de 18 meses de armazenamento, a UTE-RA operou com suas TG 

basicamente em estados operacionais de alta carga. Por exemplo, no gráfico de geração de 

energia elétrica da TG1, disposto na Figura 36, nota-se a existência de quatro estados 

estacionários distintos: 23,00; 22,50; 21,70 e 19,80 MW. Considerou-se que o modelo do BP 



 
159 

gerado, com essas coordenadas operacionais, não possui a capacidade para explicar a 

dinâmica do processo produtivo, quando este bloco opera em baixa carga, por exemplo, em 

10 MW. Sendo assim, como ocorre na maioria das ferramentas que se adaptam, considera-se 

que quanto mais estados estacionários distintos houver no conjunto de dados de identificação 

dinâmica, melhor será a resposta do modelo obtido para explicar a dinâmica do BP modelado. 

7.1. PROPOSTA ARQUITETURAL DE SADMA  

Segundo Zaraté e Sabroux (1998), as decisões operacionais em sua maioria são 

baseadas em informações, que podem ser estruturadas com o auxílio de ferramentas 

computacionais. Como explicitado anteriormente, na Introdução dessa pesquisa, os avanços 

no desenvolvimento de recursos computacionais facilitaram a coleta de dados e a 

implementação de técnicas de pesquisa operacionais na otimização de ambientes produtivos. 

Ferramentas inteligentes, apoiadas em redes neurais, ou ferramentas baseadas em 

integração de conhecimento, possuem dois propósitos básicos: 

• Criar um processo de tomada de decisão automático, ou processos de 

resolução de problemas. 

• Apoiar os usuários finais em seus processos decisórios. 

 

Diante dos resultados apresentados, a seguir propõe-se uma arquitetura de um 

SADMA que, como um SCA, implemente os conceitos de adaptabilidade ao ambiente onde se 

encontra instalado, através da incorporação do MAP desenvolvido nesta pesquisa, e seja 

destinado ao suporte a tomada de decisão na atividade de PCP. 

Para o SADMA proposto, foi definido um projeto em multicamadas (ver Figura 

62), com quatro camadas:  

• Aquisição de Dados – deverá hospedar os drivers de acesso, tanto à camada de 

acesso a base PIMS, como à base de dados relacional; 

• Identificação de Modelos – deverá hospedar os componentes de software que 

implementem funções matemáticas correlatas com as do System Identification 

Toolbox do MATLAB, que foram utilizadas no desenvolvimento dessa 

pesquisa, a exemplo de: autocorr, regress, decimate, resample, dentre outras. 

• Otimização – realizará a montagem do modelo matemático de apoio à decisão 

para posterior submissão a um componente, também instalado nessa camada, 

que realize as funções de programação matemática do SOLVERTM. 



 
160 

• Apresentação – implementará a IHC para o usuário final da área de gestão 

operacional. 

 

São duas as unidades de armazenamento de dados (ver Figura 62). A base de 

dados relacional será utilizada para armazenar principalmente: parametrizações iniciais do 

aplicativo, perfis de acesso, amostras qualificadas, modelos matemáticos de apoio a decisão, 

modelos de blocos, função objetivo e cenários propostos. O PIMS realizará o armazenamento 

das series temporais, adquiridas em tempo real, a partir da camada de supervisão da planta. 

 

 
Figura 62 – Camadas do SADMA proposto 

 

Para a proposta deste SADMA, foi definida uma arquitetura multi-agentes (ver 

Figura 63), composta dos cinco agentes, que se seguem: 

• Aquisitor PIMS – responsável por realizar a recuperação dos valores das 

séries temporais, do conjunto de dados de identificação dinâmica, dispostas 

na camada de supervisão do processo produtivo, dentro do período 

especificado na etapa de dimensionamento de amostra; 

• Acessador BD – responsável por realizar a recuperação, a partir da base 

relacional, de informações estáticas, tais como: equações de balanços 

mássicos, informações dos BP e equipamentos (ativos/inativos), informações 

da unidade operacional, função objetivo, dentre outros. Este agente também é 

responsável por persistir, no banco de dados, informações de parâmetros 
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gerados, oriundas do agente Gerador de Parâmetros, e informações de 

cenários operacionais ótimos, oriundas do agente Otimizador;  

• Gerador de Parâmetros – este agente recebe o conjunto de dados de 

identificação dinâmica do Agente Aquisitor, e o submete a um processamento 

matemático que, qualifica os dados, calcula autocorrelações, determina a taxa 

adequada de decimação, prepara as matrizes de autoregressão e calcula os 

parâmetros dos modelos dos BP. Por sua vez, os parâmetros, além de serem 

enviados para o agente Modelador, também são enviados para o agente 

Acessador BD para persistência em banco de dados; 

• Modelador – recebe os parâmetros calculados pelo agente Gerador de 

Parâmetros e as informações estáticas (equipamentos, BP, função objetivo, 

etc.) do agente Acessador BD, montando o modelo matemático de apoio à 

decisão do processo produtivo e o entregando para o agente Otimizador; 

• Otimizador – é responsável pela resolução do problema linear de otimização, 

gerando os cenários operacionais ótimos, os quais são enviados para o agente 

Acessador BD para persistência no banco relacional subjacente. 

 

Neste contexto arquitetural, percebe-se que os agentes especificados possuem 

esquemas próprios de comportamento (schematas), comunicando-se entre si através de 

mensagens, preenchendo os requisitos de adaptabilidade, inerentes aos SCA. O agente 

Aquisitor executa a percepção do ambiente produtivo, através do PIMS, o qual se encontra 

conectado a camada de supervisão/controle do processo industrial. O agente Modelador 

executa a atualização de parâmetros do modelo dos BP, de maneira contínua, refletindo as 

mudanças do sistema produtivo. 

O agente Modelador, de acordo com as informações recebidas do agente Gerador 

de Parâmetros e Acessador BD, montará continuamente modelos matemáticos que reflitam as 

alterações do processo produtivo. Por exemplo, a contaminação do compressor de uma 

turbina provocará uma variação de rendimento em uma TG que refletirá no seu respectivo 

modelo matemático. 

O agente Otimizador recebe do agente Modelador o modelo matemático 

atualizado e o submete a um algoritmo de programação matemática, que gera os set points das 

variáveis de decisão que otimizam a função objetivo definida para o processo produtivo.  
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Figura 63– Arquitetura do SADMA proposto 

   

Na proposta em referência, para o módulo de geração de modelos, optou-se pelo 

padrão cliente/servidor, em detrimento do padrão WEB, devido a fato de a metodologia 

desenvolvida demandar um processamento matemático razoavelmente pesado. A utilização 

do padrão WEB poderia fazer com que esta aplicação onerasse demasiadamente a rede local. 

No que se refere à codificação, o projeto desenhado pode ser implementado tanto em uma 

arquitetura COM/DCOM, quanto em uma arquitetura Java 2 Enterprise Edition (J2EE). 

Embora esta proposta arquitetural seja cliente-servidor, o projeto em pauta prevê 

um módulo WEB para publicação dos cenários operacionais otimizados na intranet, para 

publicar as informações geradas para os níveis organizacionais afins. No que se refere à forma 

de conexão implementada pelo agente Aquisitor, sugere-se um padrão de conexão aberto, no 

caso o OPC, amplamente utilizado no ambiente industrial, de forma a promover uma 

interoperabilidade com  os diversos PIMS disponíveis no mercado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Um dos aspectos relevantes dessa pesquisa, criticado por colegas e técnicos que 

tiveram acesso a esse trabalho, foi o seu caráter interdisciplinar, que convergiu técnicas e 

métodos da área de Controle e Identificação de Sistemas, orientados à Gestão da Produção. 

Um ponto de atenção é o fato do MAP descrito necessitar de um modelo de BP 

inicial, ou seja, ela não realiza uma busca na base temporal além dos quinze dias estipulados 

para retroação. Estipulou-se o intervalo de retroação em quinze dias, devido ao fato das TG 

possuírem uma variância temporal considerável em seus modelos, em decorrência 

principalmente da contaminação que sofrem no processo de combustão e, considerou-se que, 

além do limite estabelecido, os parâmetros obtidos retratariam um contexto de variância 

temporal muito diferente do atual. Propõe-se, como melhoria desta metodologia, o 

desenvolvimento de um método de varredura que isole, além dos quinze dias atualmente 

estabelecidos, um contexto de variância temporal semelhante ao atual, possibilitando a 

recuperação de uma amostra de 10.080 valores, além do prazo aqui definido. Atualmente, 

para alimentação inicial do modelo de um BP, a busca desta janela operacional é realizada 

manualmente. 

Outro ponto de atenção é que toda vez que o método de atualização de parâmetros 

dos modelos matemáticos dos BP é executado, segundo a metodologia proposta, os 

parâmetros gerados se sobrepõem aos obtidos em execuções anteriores. Isto onera o 

processamento computacional, porque muito provavelmente deve haver mudanças do 

processo que já tenham sido mapeadas anteriormente. Ou seja, deve haver circunstâncias 

operacionais no passado da unidade produtiva que muito se assemelhem as do momento em 

que o algoritmo de atualização esteja sendo executado. Atualmente, estas mudanças 

ambientais não são devidamente registradas. 

Como trabalho futuro, propõe-se o desenvolvimento de uma base de 

conhecimento, que armazene não só os parâmetros dos modelos dos BP, mas também as 

mudanças do ambiente industrial, tais como: estação climática do ano, degradação do 

equipamento, demandas do mercado, informações sobre manutenções corretivas e preventivas 

realizadas, dentre outros, além de fatores qualitativos que não foram contemplados nesse 

trabalho. 
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Figura 64 – Fluxo proposto para análise de variações ambientais 

 

Essa base de conhecimento deverá relacionar essas mudanças ambientais 

(quantitativas e qualitativas) com o histórico de parâmetros, obtidos a partir da metodologia 

proposta nessa pesquisa, de forma a identificar o modelo mais adequado ao ambiente 

operacional vigente. Isso possibilitará a obtenção de um modelo adequado, com um 

processamento computacional mais otimizado, já que, no caso de as mudanças ambientais 

detectadas pré-existirem na base de conhecimento, não haverá a necessidade de se executar o 

algoritmo de atualização novamente. O fluxo de processo (simplificado) proposto para a 

utilização desta base de conhecimento encontra-se disposto na Figura 64. 

Um ponto de melhoria a ser colocado para o método de decimação é a definição 

de um método de suavização mais eficiente, que efetivamente filtre eventuais ruídos presentes 

no sinal amostrado melhorando a qualidade da curva da FAC correlata, reduzindo as 

ambigüidades, otimizando assim o método de decimação implementado. 

Ainda sobre a decimação, outra questão que se direciona para trabalhos futuros é a 

realização de uma análise de correlação cruzada entre os sinais de entrada e saída de cada BP 

após a execução deste processo. Como explicado no item 6.1.1.6, o processo de decimação é 

realizado com base nos sinais de saída de cada BP. Porém, após essa alteração do período de 

trabalho, notou-se que em alguns casos houve perda de alguma informação a respeito da 

dinâmica dos sinais de entrada, a exemplo do ocorrido com o sinal da variável pressão do gás 
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na TG3 que, aparentemente pouco representativa, pode ser observada pela suavização do sinal 

disposto na Figura 65.  

 

Figura 65 – Pressão de gás na TG 3 com período de trabalho de 01 e 30 minutos 

 

A depender do período de trabalho resultante da decimação, esta perda de 

informação a respeito da dinâmica do sinal de entrada pode ser significativa. Diante deste 

fato, sugere-se a realização de uma análise da correlação cruzada entre os sinais de saída e 

entrada de cada Bloco de Produção, estabelecendo-se o limite de tolerância desta correlação. 

Se o limite estabelecido for ultrapassado pode-se reduzir progressivamente o período de 

amostragem até a obtenção de um índice de correlação cruzada dentro dos limites 

estabelecidos. 

Outro ponto interessante é que durante o desenvolvimento deste trabalho, como 

citado anteriormente, percebeu-se que há um decaimento no rendimento das TG em 

decorrência da contaminação resultante do processo de combustão nas turbinas. Por 

especificação do fabricante, estas turbinas têm que ser paradas para limpeza em 21 ou, no 

máximo, a cada 29 dias. A equipe da UTE-RA conduz a operação destas turbinas ao tempo 

limite de parada no intuito de maximizar a disponibilidade operacional do equipamento. Este 

procedimento operacional da UTE-RA remete a uma questão: será que ao se levar a 

disponibilidade do equipamento ao tempo de 29 dias, sem analisar a tendência do 

desempenho, está se promovendo disponibilidade da quantidade máxima de energia elétrica 

no mesmo período? Existe um ponto ótimo de parada para manutenção além do tempo 

máximo? 

Na Figura 66 se pode observar o esboço hipotético de um gráfico de uma série 

temporal de geração de energia em uma TG. Durante o estudo do processo da UTE-RA, 

notou-se a presença de variações sazonais no sinal de geração, em períodos de 12h, 
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provavelmente relacionadas com as variações da temperatura ambiente neste período. O 

gráfico também esboça a tendência de redução de desempenho na geração de energia de uma 

TG no decorrer do período de 29 dias. Essa tendência não foi avaliada durante o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 
Figura 66 – Degradação em geração de energia em TG 

 
Diante destas questões presume-se que, se existe um tempo ótimo de parada para 

manutenção das turbinas, ele deve variar, no mínimo, com o ambiente climático e regime de 

operação a que está submetido o equipamento. Sendo assim, através do uso da metodologia 

aqui desenvolvida, sugere-se como trabalho futuro a determinação, em tempo real, deste 

tempo ótimo de parada das TG, com o objetivo de maximizar a quantidade de energia gerada 

pelo equipamento (ver Figura 66). 

Outro ponto a destacar, é que os valores transientes, presentes no conjunto de 

dados de identificação dinâmica, compuseram a matriz de regressores utilizada na obtenção 

do modelo do referido BP. Estes valores revelam mais sobre a natureza dos estados 

transitórios do que a natureza do processo a ser identificado. Sendo assim, direciona-se 

também para trabalhos futuros o aperfeiçoamento do processo de verificação de limites 

não-operacionais, de maneira que este possa: detectar, medir, isolar e eliminar, de forma 

automática, dentro de um critério de precisão mais acurado, os estados estacionários presentes 

em uma série temporal, adquirida a partir de um processo produtivo. 
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Outro aperfeiçoamento da metodologia, a ser direcionado para trabalhos futuros, é 

a inclusão da análise de sensibilidade sobre as variáveis de decisão constantes no modelo 

matemático de apoio à decisão. A utilização de técnicas de análise de sensibilidade 

determinará quais variáveis possuem maior ponderação no objetivo a ser alcançado, no caso, a 

redução do custo operacional da UTE-RA. Outro ganho desta técnica é que, ao executar 

várias rodadas de simulações sobre o modelo de apoio à decisão e avaliar os cenários gerados, 

poder-se-ão constatar tendências e anomalias do processo produtivo modelado. 

É importante ressaltar que, tanto a metodologia desenvolvida, como a proposta do 

SADMA não têm ambição de implementar um controle regulatório automático e sim uma 

ferramenta de apoio decisório, aos grupos de gestão da produção, que não só aponte para os 

melhores cenários operacionais que maximizem o lucro e minimizem o custo ou tempo de 

operação, mas que, principalmente, propicie aos gestores de processos produtivos meios mais 

eficientes para quantificarem os impactos de decisões que levem o processo produtivo a um 

estado diferente do ótimo. 
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APÊNDICE A – GRÁFICOS SÉRIES HISTÓRICAS UTILIZADAS PARA O 

EXPERIMENTO DE AVERIGUAÇÃO DA REDUÇÃO DO GAP SEMÂNTICO 

 

 
Figura 67 – Potência ativa na semana “C” da TG1 – 03/07/2009 a 10/07/2009 

 
 

 
Figura 68 – Temperatura do GN na semana “C” da TG1 – 03/07/2009 a 10/07/2009 
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Figura 69 - Temperatura do ar na semana “C” da TG1 – 03/07/2009 a 10/07/2009 

 
 
 

 
Figura 70 – Vazão volumétrica do GN na semana “C” da TG1 – 03/07/2009 a 10/07/2009 
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Figura 71 – Potência ativa na semana “A” da TG2 – 07/10/2009 a 14/10/2009 

 
 
 
 
 

 
Figura 72 – Temperatura do GN na semana “A” da TG2 – 07/10/2009 a 14/10/2009 
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Figura 73 – Temperatura do ar na semana “A” da TG2 – 07/10/2009 a 14/10/200 

 

 

 

 

 
Figura 74 – Vazão volumétrica do GN na semana “A” da TG2 – 07/10/2009 a 14/10/200 
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Figura 75 – Potência ativa na semana “C” da TG3 – 29/09/2009 a 06/10/2009 

 

 

 

 

 
Figura 76 – Temperatura do GN na semana “C” da TG3 – 29/09/2009 a 06/10/2009 
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Figura 77 – Temperatura do ar na semana “C” da TG3 – 29/09/2009 a 06/10/2009 

 

 

 

 
Figura 78 – Vazão volumétrica do GN na semana “C” da TG3 – 29/09/2009 a 06/10/2009 
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Figura 79 – Potência ativa na semana “A” da TG1 – 01/12/2009 a 08/12/2009 

 
 
 
 
 

 
Figura 80 – Temperatura do GN na semana “A” da TG1– 01/12/2009 a 08/12/2009 
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Figura 81 – Temperatura do ar na semana “A” da TG1 – 01/12/2009 a 08/12/2009 

 
 
 
 
 

 
Figura 82 – vazão do GN na semana “A” da TG1 – 01/12/2009 a 08/12/2009 
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Figura 83 – Potência ativa na semana “C” da TG2 – 25/10/2009 a 01/11/2009 

 

 

 
Figura 84 – Temperatura do GN na semana “C” da TG2 – 25/10/2009 a 01/11/2009 
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Figura 85 – Temperatura do ar na semana “C” da TG2 – 25/10/2009 a 01/11/2009 

 
 
 
 
 

 
Figura 86 – Vazão do GN na semana “C” da TG2 – 25/10/2009 a 01/11/2009 

 



 
183 

 
Figura 87 – Potência ativa na semana “A” da TG1 – 18/11/2008 a 25/11/2008 

 

 

 

 
Figura 88 – Temperatura do GN na semana “A” da TG1 – 18/11/2008 a 25/11/2008 
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Figura 89 – Temperatura do ar na semana “A” da TG1 – 18/11/2008 a 25/11/2008 

 

 

 

 
Figura 90 – Vazão do GN na semana “A” da TG1 – 18/11/2008 a 25/11/2008 
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Figura 91 – Potência ativa na semana “C” da TG2 – 03/12//2008 a 10/12/2008 

 

 

 

 
Figura 92 – Temperatura do GN na semana “C” da TG2– 03/12//2008 a 10/12/2008 
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Figura 93 – Temperatura do ar na semana “C” da TG2 – 03/12//2008 a 10/12/2008 

 

 

 

 
Figura 94 – Vazão do GN na semana “C” da TG2 – 03/12//2008 a 10/12/2008 
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Figura 95 – Potência ativa na semana “C” da TG1 – 25/12//2008 a 01/01/2009 

 

 

 

 
Figura 96 – Temperatura do GN na semana “C” da TG1 – 25/12//2008 a 01/01/2009 
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Figura 97 – Temperatura do ar na semana “C” da TG1 – 25/12//2008 a 01/01/2009 

 

 

 

 
Figura 98 – Vazão do GN na semana “C” da TG1 – 25/12//2008 a 01/01/2009 
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Figura 99 – Potência ativa na semana “A” da TG2 – 16/10/2008 a 23/10/2008 

 

 

 

 
Figura 100 – Temperatura do GN na semana “A” da TG2 – 16/10/2008 a 23/10/2008 
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Figura 101 – Temperatura do ar na semana “A” da TG2 – 16/10/2008 a 23/10/2008 

 

 

 

 
Figura 102 – Vazão do GN na semana “A” da TG2 – 16/10/2008 a 23/10/2008 

 

 

 


