
Conclusões 135

7 CONCLUSÕES

O processo de destilação é um processo de vital importância para a economia 

mundial,  visto  que  grandes  quantidades  de  energia  são  gastas  na  destilação,  em 

especial  na  destilação  do  petróleo.  O  objetivo  desta  tese  foi  apresentar  técnicas 

avançadas de controle para uma coluna de destilação. Como foi visto nas referências 

apresentadas no Capitulo 1, o controle do processo de destilação é um assunto que tem 

muito a ser explorado e aperfeiçoado. Através de ensaios experimentais, comprovou-se 

o comportamento não-linear da planta e a partir disto, foram propostas estruturas de 

controle  que  tentam  contornar  o  problema  da  não-linearidade  utilizando  modelos 

linearizados de diversos pontos de operação da planta. A primeira estrutura utiliza duas 

malhas de controle,  integrando um compensador clássico com um controlador  MPC 

convencional.  Através de chaveamento  dos parâmetros  do compensador clássico   , 

diminui-se a influência da não-linearidade da planta na estabilidade e desempenho do 

sistema  em  malha  fechada.  Apesar  de  não  se  provar  matematicamente  que  esta 

primeira estrutura de controle consegue estabilizar a planta para todos os pontos de 

operação  da  mesma,  os  resultados  experimentais  foram satisfatórios,  visto  que  em 

todos os testes, a especificação do sistema controlado foi satisfeita. A segunda estrutura 

implementada  foi  o  controlador  MPC  robusto  que  tem  a  estabilidade  provada 

matematicamente. Apesar de possuir uma estabilidade garantida, o MPC robusto não 

garante a mesma performance para outros pontos de operação da planta. A inclusão do 

RTO no trabalho foi muito importante, visto que o processo de destilação é um processo 

de importância econômica e no mundo atual, com  a crescente demanda energética,  

são  necessários  sistemas  cada  vez  mais  inteligentes  para  minimizar  as  perdas  e 

maximizar os lucros em um processo industrial.

Como trabalhos futuros, propõem-se a criação de um sistema com controlador 

MPC robusto que além de permitir a estabilidade do sistema em malha fechada, tenha 

um sistema de adaptação dos modelos internos para que exista a boa performance do 

sistema em malha fechada para diversos pontos de operação da planta.


