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3 MODELAGEM DA COLUNA DE DESTILAÇÃO

3.1 INTRODUÇÃO AOS MODELOS LINEARIZADOS DA COLUNA DE DESTILAÇÃO

A coluna de destilação utilizada neste  trabalho apresenta uma dinâmica não- 

linear. Para a implementação de um sistema de controle preditivo baseado em modelo 

nesta planta não-linear é necessário a obtenção de modelos linearizados da coluna de 

destilação.  O controlador  preditivo  baseado  em modelo  utiliza  modelos  lineares  em 

tempo discreto.  Para  a  obtenção dos modelos  linearizados da coluna de destilação 

foram realizados ensaios em diferentes pontos de operação. Nestes pontos de operação 

foram  aplicados  degraus  de  amplitude  suficientemente  pequena  nas  entradas  do 

sistema de  forma que o  sistema apresente  uma resposta  transitória  que  possa ser 

aproximada a uma dinâmica linear naquele ponto de operação. A coluna de destilação é 

um sistema  dinâmico  com duas  entradas  e  várias  saídas.  As  duas  entradas  deste 

sistema são a potência do aquecedor na base da coluna e a taxa de refluxo no topo da 

coluna.  No  sistema  de  controle  implementado,  estas  entradas  serão  as  variáveis 

manipuladas  sendo  que  as  mesmas  são  controladas  pelo  sistema de  aquisição  de 

dados da coluna de destilação. 

As diversas saídas da coluna de destilação são as temperaturas medidas ao 

longo da coluna.  Na base da coluna de destilação existe um termopar que mede a  

temperatura  da  mistura  denominada  de  T9.  Ao  longo  do  corpo  da  coluna,  existem 

termopares que medem as temperaturas dos pratos (T1 até T8).  No topo da coluna 

existe um termopar que mede a temperatura T10 a qual corresponde a temperatura do 

vapor  que  ascende  do  prato  T1.  De  todas  estas  temperaturas,  apenas  duas  serão 

escolhidas para serem as variáveis controladas do sistema de controle. As temperaturas 

escolhidas são a  mais  sensíveis  com relação a variações nas entradas do sistema 

(potência  do  aquecedor  e  taxa  de  refluxo).  Através  do  controle  destas  duas 

temperaturas  na  coluna  de  destilação  é  possível  obter  níveis  de  pureza  de  etanol 

destilado de acordo com as necessidades do processo. Assim como níveis de pureza 

para  a água na base da coluna.

A  tabela  3.1  mostra  os  diferentes  ensaios  realizados  com  taxa  de  refluxo 

constante  e  a  tabela  3.2  mostra  os  diferentes  ensaios  realizados  com potência  no 

aquecedor constante. Alguns ensaios consistem em se manter a taxa de refluxo fixa em 

um valor  (um determinado ponto  de operação)  e  aplicar  uma pequena variação na 

potência do aquecedor de forma que a coluna de destilação trabalhe em uma região 

linear. Em outros casos é feito um procedimento contrário onde mantem-se a potência 
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fixa em um determinado valor e aplicam-se pequenas variações na taxa de refluxo de 

forma que a coluna de destilação apresente um comportamento linear.

Tabela 3.1 - Pontos de operação para o levantamento dos modelos da coluna de destilação com taxa de 

refluxo constante.

Código do 
ensaio

Mantendo-se a taxa de refluxo fixa 
em:

Aplicando degraus de 
potência de +90 W em 

torno de:
R11 70,00% 500 W

R12 70,00% 700 W

R13 70,00% 900 W

R21 50,00% 500 W

R22 50,00% 700 W

R23 50,00% 900 W

R31 30,00% 500 W

R32 30,00% 700 W

R33 30,00% 900 W

Tabela 3.2 - Pontos de operação para o levantamento dos modelos da coluna de destilação com potência 

do aquecedor constante.

Código do 
ensaio

Mantendo-se a potência do 
aquecedor fixa em:

Aplicando degraus de 
refluxo de +10% em torno 

de:
P11 500 W 70,00%

P12 500 W 50,00%

P13 500 W 30,00%

P21 700 W 70,00%

P22 700 W 50,00%

P23 700 W 30,00%

P31 900 W 70,00%

P32 900 W 50,00%

P33 900 W 30,00%

Optou-se por fazer um ensaio do tipo resposta ao degrau porque o tempo de 

ensaio é curto, diferente de um sinal PRBS. A aplicação de um sinal PRBS resultaria em 

um tempo de ensaio muito grande devido as altas constantes de tempo envolvidas. Em 



Modelagem da coluna de destilação 40

AGUIRRE (2000) e LJUNG (1999) são apresentadas técnicas de modelagem usando o 

sinal PRBS e a resposta ao degrau. As figuras apresentadas nas subseções a seguir 

mostram a resposta ao degrau das saídas da coluna de destilação (futuras variáveis 

controladas)  para variações do tipo degrau na potência do aquecedor e na taxa de 

refluxo  conforme descrito  pelas tabelas 3.1 e 3.2.  Para a obtenção destes modelos 

linearizados  a  tempo  contínuo,  foi  utilizado  um  programa  de  otimização  feito  no 

MATLAB  (M  file)  que  é  apresentado  no  apêndice  A3  deste  trabalho.  O  programa 

MATLAB é apresentado na referência OGATA (2008).

Em todos os ensaios,  a  potência foi  mantida entre 500 e 990 W. Valores de 

potência acima de 1000 W implicam no afogamento da coluna e valores de potência 

abaixo de 500 W produzem tão pouco destilado que a operação da coluna de torna 

inviável. O afogamento é quando a quantidade de massa nos pratos da coluna é tão 

grande que dificulta o fluxo de vapor através do prato e o fluxo de condensado através 

dos tubos fazendo com que a coluna não opere corretamente. O refluxo foi  mantido 

entre 30% e 80%, pois valores elevados de refluxo implicam em afogamento da coluna 

e valores pequenos de refluxo produzem um destilado relativamente pobre em etanol. 

Através dos ensaios percebe-se que para variações no refluxo, as temperaturas 

apresentam um curva típica de um sistema de primeira ordem com tempo morto de fácil 

modelagem. Portanto para variações no refluxo o modelo de resposta ao degrau das 

temperaturas pode ser escrito como

Gij s=
K ij .e

−Tij .s

ij .s1
(3.1)

Para variações de potência, percebeu-se que a temperatura responde como um 

sistema de ordem elevada com vários pólos e tempo morto. Para modelar esta função 

de transferência, optou-se por utilizar um modelo de pólos múltiplos com tempo morto 

apresentado abaixo.

Gij s=
Kij .e

−T ij. s

ij . s16
 (3.2)

O tempo morto neste caso pode ser encontrado medindo-se o instante entre a 

aplicação do degrau e o instante em que o sistema apresenta 5% da excursão do sinal  
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de saída. O ganho pode ser facilmente obtido dividindo a diferença de temperaturas 

(antes e depois da aplicação do degrau) pela amplitude do degrau. O pólo do sistema 

representado na equação 3.2 é encontrado através da minimização do seguinte erro de 

estimação.

=∑
t=0

T

 t .g t −f t2                    (3.3)

Onde:

g(t) é o modelo utilizado.

f(t) é a resposta do processo.

η(t) é um peso aplicado para cada instante de tempo.

Como ambos ganho e tempo morto podem ser facilmente achados para o caso 

do modelo na equação 3.2, o programa em MATLAB deve encontrar o pólo da função 

de transferência da equação 3.2 que minimiza o erro da equação 3.3. Como este pólo é 

múltiplo,  o  programa  deve  encontrar  apenas  uma  incógnita.  Se  fosse  utilizado  um 

sistema com 6 pólos distintos, o programa teria que encontrar 6 incógnitas, aumentando 

muito o tempo de processamento.

A função de η(t) é penalizar o erro de formas diferentes em instantes de tempo 

diferentes. No caso do sistema descrito na equação 3.2,  η(t) é zero para valores de 

tempo que correspondem a 40% do valor total da excursão do sinal. Para valores de 

tempo que correspondem a valores de excursão do sinal acima de 40% , faz-se  η(t) 

igual a 1. Portanto o modelo apresentado em 3.2 irá apresentar um pequeno erro de 

estimação logo após o fim do tempo morto, porem quando a sinal chegar a valores 

acima de 40% do valor de excursão, o erro de modelagem tende a diminuir. Isto é feito  

para que um modelo de ordem 6 possa ser aproximado a um modelo de ordem superior. 

Um caso análogo é apresentado em GARCIA (1997) onde um sistema de segunda 

ordem é aproximado a um sistema de primeira ordem com tempo morto, sendo que o 

modelo apresenta um pequeno erro de estimação no início da resposta ao degrau.

Para o caso do modelo da equação 3.1, o tempo morto é encontrado medindo-se 

o instante de tempo entre a aplicação do degrau e a instante de tempo em que o 

sistema começa a responder. O procedimento para encontrar o ganho na equação 3.1 é 
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similar ao procedimento para encontrar o ganho na equação 3.2. O pólo da equação 3.1 

é encontrado pelo software de otimização desenvolvido em M file fazendo η(t)=1 para 

todo t. As figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 mostram a resposta das temperaturas T1 e T4 para  

um ponto  específico de operação da planta. Ambas as respostas relativas a degrau no 

refluxo  e  degrau  na  potência  são  apresentadas.  Todos  os  demais  ensaios  são 

apresentados  de  maneira  similar  no  apêndice  A1  deste  trabalho.  Nas  funções  de 

transferência obtidas a seguir, as constantes de tempo estão expressas em segundos, 

os ganhos de G11(s) e G21(s) estão expressos em ºC/W e os ganhos de G12(s) e G22(s) 

estão  expressos  em ºC/%.  O  tempo  morto  é  expresso  em segundos  em todas  as 

funções de transferência.

3.2   MODELOS LINEARIZADOS A TEMPO CONTÍNUO OBTIDOS

3.2.1 MODELOS OBTIDOS A PARTIR DO ENSAIO R11

Figura 3.1 - Resposta ao degrau da temperatura T1 e seu respectivo modelo para uma variação de +90 W 

de potência em torno do ponto de operação R = 70%, P = 500 W.

O erro  de estimação no momento  em que o sistema começa a responder  é 

aceitável visto que os controladores são dimensionados para o modelo aproximado que 

apresenta um curva que responde após o início da resposta do processo. Desta forma a 

modelagem está a favor da segurança na estabilidade.
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Figura 3.2 - Resposta ao degrau da temperatura T4 e seu respectivo modelo para uma variação de +90 W 

de potência em torno do ponto de operação R = 70%, P = 500 W.

3.2.2 MODELOS OBTIDOS A PARTIR DO ENSAIO P11 

Figura 3.3 - Resposta ao degrau da temperatura T1  e seu respectivo modelo para uma variação de +10% 

de refluxo em torno do ponto de operação R = 70%, P = 500 W.
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Figura 3.4 - Resposta ao degrau da temperatura T4  e seu respectivo modelo para uma variação de +10% 

de refluxo em torno do ponto de operação R = 70%, P = 500 W.

3.3 MODELOS  OBTIDOS

A partir  dos  ensaios  apresentados no subitem 3.2  foram obtidos modelos  no 

domínio s  apresentados na tabela 3.3 a seguir.  A Matriz  de transferência da planta 

assume a seguinte forma:

[T 1 s
T 4 s ]=[G11s  G12s

G21s  G22s].[P sR s ]            (3.4)

Tabela 3.3 – Modelos lineares obtidos para os diferentes pontos de operação.

Ponto de 
Operação G11(s) G12(s) G21(s) G22(s)

P=500 W
R=30%

0,0230.e−280.s

22,3.s16
−0,089

41,3.s1
0,0138.e−166.s

18,8.s16
−0,083.e−47.s

33,2.s1

P=500 W
R=50%

0,0192.e−283.s

24,6. s16
−0,066

46,4.s1
0,0114.e−168.s

20,3.s16
−0,064.e−47.s

36,4.s1

P=500 W
R=70%

0,0145.e−287.s

26,7.s16
−0,047

50,4.s1
0,0088.e−171.s

21,5.s16
−0,043.e−47.s

38,7.s1
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Tabela 3.3 – Modelos lineares obtidos para os diferentes pontos de operação (continuação).

Ponto de 
Operação G11(s) G12(s) G21(s) G22(s)

P=700 W
R=30%

0,0365.e−299.s

23,8. s16
−0,132

43,9.s1
0,0160.e−182.s

19,7.s16
−0,103.e−47.s

35,6.s1

P=700 W
R=50%

0,0331.e−300.s

26,4.s16
−0,114

51,1.s1
0,0134.e−184.s

21,4.s16
−0,090.e−47.s

40,6.s1

P=700 W
R=70%

0,0280.e−303.s

29,7. s16
−0,092

56,7.s1
0,0118.e−188.s

23,5.s16
−0,076.e−47.s

46,1.s1

P=900 W
R=30%

0,0150.e−317.s

25,0.s16
−0,150

46,2.s1
0,0020.e−203.s

20,5.s16
−0,120.e−47.s

37,5.s1

P=900 W
R=50%

0,0320.e−321.s

28,6. s16
−0,144

55,3.s1
0,0156.e−206.s

22,3. s16
−0,107.e−47.s

44,8.s1

P=900 W
R=70%

0,0380.e−323.s

32,4.s16
−0,136

64,2.s1
0,0152.e−208.s

25,7.s16
−0,095.e−47.s

52,0.s1

Estes modelos serão utilizados no capítulo seguinte para a síntese do sistema de 

controle preditivo baseado em modelo. Observando os modelos obtidos, concluí-se que 

a estrutura da função de transferência não muda quando muda-se o ponto de operação, 

porém existe um mudança nos parâmetros da função de transferência.  Na equação 3.4 

P(s) é a potência do aquecedor e R(s) é a taxa de refluxo ambos no domínio s.

Neste  trabalho  optou-se  pela  identificação  dos  modelos  através  de  ensaios 

experimentais. O equacionamento das dinâmicas da coluna de destilação através de 

equações  de  balanço  de  massa  e  energia  resultaria  em  um  modelo  com  muitas 

equações diferenciais e de difícil solução analítica. Equações de balanço de massa e 

energia são apresentadas em BENNETT e MYERS (1974), WALAS (1991) e CALLEN 

(1960).  Na obra de FERMI (1956) as equações de balanço de energia também são 

apresentadas,  porém de uma forma mais  generalizada  do que nas  outras  obras  já 

citadas. Outra justificativa para o uso da identificação de sistemas é o fato de que os 

controladores  preditivos  baseados  em  modelo  não  precisam  de  um  modelo 

fenomenológico  do processo e sim de modelos  lineares  a  tempo discreto  na forma 

incremental que serão apresentados no próximo capítulo.
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3.4  MODELOS COM PÓLOS DISTINTOS

Uma outra maneira de modelar a coluna de destilação é aproximar as funções de 

transferência relativas ao degraus de potência para um sistema com 6 pólos distintos 

que apresenta a estrutura a seguir.

Gij s=
K ij .e

−Tij .s

ij1 .s1. ij2 . s1. ij3 . s1. ij4 .s1.  ij5 .s1 . ij6 .s1
            (3.5)

Onde:

ij1=d−3.                (3.6)

ij2=d−2.                (3.7)

ij3=d−                   (3.8)

ij4=d                         (3.9)

ij5=d                 (3.10)

ij6=d2.                  (3.11)

Fazendo  ∆τ pequeno, temos seis pólos distintos, porém muito próximos, dando 

uma curva muito parecida com os sistemas de seis pólos múltiplos apresentados na 

seção 3.2. Como neste tipo de modelagem todos os pólos são distintos, o controlador  

preditivo  apresentado  em  ODLOAK  (2004)  pode  ser  utilizado  pois  o  mesmo  foi 

dimensionado somente para sistemas com pólos distintos.  Para isto  o valor de  τd é 

calculado pelo software de otimização escrito em M file de modo a minimizar a função 

custo apresentada na equação 3.3. O valor de ∆τ começa em 1 e é diminuído até que a 

função custo apresente um valor próximo do valor da função custo do sistema de 6 

pólos múltiplos. As figuras 3.5 e 3.6 apresentam a resposta ao degrau de potência com 

o modelo de pólos distintos para T1 e T4 no ponto de operação P = 500 W e R = 70%.
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Figura 3.5 - Resposta ao degrau da temperatura T1 e seu respectivo modelo de pólos distintos para uma 

variação de +90 W de potência em torno do ponto de operação R = 70%, P = 500 W.
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Figura 3.6 - Resposta ao degrau da temperatura T4 e seu respectivo modelo de pólos distintos para uma 

variação de +90 W de potência em torno do ponto de operação R = 70%, P = 500 W.
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Os  demais  modelos  dos  outros  pontos  de  operação  são  apresentados  no 

apêndice A2 desta tese. A tabela 3.4 mostra cada modelo de pólos distintos para cada 

ponto de operação da planta em T1. Na tabela 3.5 são apresentados os modelos com 

pólos distintos para T4. 

Tabela 3.4 – Modelos á pólos distintos para T1.

Ponto de 
operação Modelo

P=500 W
R=30%

0,0230. e−298.s

22,00.s1. 22,15. s1 .22,30.s1 .22,45. s1 .22,60.s1 .22,75. s1

P=500 W
R=50%

0,0192.e−302.s

24,1. s1. 24,3. s1. 24,5.s1.24,7.s1 .24,9. s1. 25,1. s1

P=500 W
R=70%

0,0145. e−310.s

26,00.s1. 26,22. s1 .26,44.s1 .26,66. s1 .26,88.s1 .27,10. s1

P=700 W
R=30%

0,0365. e−320.s

22,80.s1. 22,96. s1 .23,12.s1 .23,28. s1 .23,44.s1 .23,60. s1

P=700 W
R=50%

0,0331.e−312.s

26,6. s1. 26,8. s1. 27,0.s1.27,2.s1 .27,4. s1. 27,6. s1

P=700 W
R=70%

0,0280. e−335.s

29,10.s1. 29,28. s1 .29,46.s1 .26,64. s1 .29,82.s1 .30,00. s1

P=900 W
R=30%

0,0150.e−345.s

24,3. s1. 24,5. s1. 24,7.s1.24,9.s1 .25,1. s1. 25,3. s1

P=900 W
R=50%

0,0320. e−405.s

20,15.s1 .20,36.s1 .20,57. s1 .20,78.s1.20,99.s1 .21,20. s1

P=900 W
R=70%

0,00380. e−355.s

31,80. s1 .32,02.s1 .32,24.s1.32,46.s1. 32,68.s1 .32,90. s1

Tabela 3.5 – Modelos á pólos distintos para T4.

Ponto de 
operação Modelo

P=500 W
R=30%

0,0138.e−187.s

18,2.s1. 18,4. s1. 18,6.s1.18,8. s1. 19,0.s1. 19,2. s1

P=500 W
R=50%

0,0114.e−190.s

19,60. s1 .19,73.s1. 19,86.s1 .19,99. s1 .20,12.s1. 20,25. s1

P=500 W
R=70%

0,0088. e−195.s

20,80.s1. 20,99. s1 .21,18.s1 .21,37. s1 .21,56.s1 .21,75. s1

P=700 W
R=30%

0,0160.e−204.s

19,30. s1 .19,52.s1. 19,74.s1 .19,96. s1 .20,18.s1. 20,40. s1



Modelagem da coluna de destilação 49

Tabela 3.5 – Modelos á pólos distintos para T4 (continuação).

Ponto de 
operação Modelo

P=700 W
R=50%

0,0134. e−205.s

21,30.s1. 21,53. s1 .21,76.s1 .21,99. s1 .22,22.s1 .22,45. s1

P=700 W
R=70%

0,0118. e−200.s

24,80.s1. 24,97. s1 .25,14.s1 .25,31. s1 .25,48.s1 .25,65. s1

P=900 W
R=30%

0,0020. e−225.s

20,10.s1. 20,29. s1 .20,48.s1 .20,67. s1 .20,86.s1 .21,05. s1

P=900 W
R=50%

0,0156.e−220.s

22,60.s1 .22,78.s1 .22,96. s1 .23,14.s1.23,32.s1 .23,50. s1

P=900 W
R=70%

0,0152.e−210.s

25,8. s1. 26,0. s1. 26,2.s1.26,4.s1 .26,6. s1. 26,8. s1

Assim  como  para  o  caso  dos  pólos  múltiplos,  a  estrutura  da  função  de 

transferência  é  sempre a mesma,  porém os parâmetros  da função de transferência 

mudam de acordo com o ponto de operação da planta.


