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Resumo – Os reservatórios de hidrelétricas são fontes potenciais de gases de efeito estufa. O 
desenvolvimento de um modelo matemático, que envolve os processos que levam a produção 
desses gases, seria útil para o planejamento do setor elétrico. Este artigo avaliou técnicas de 
identificação de sistema na parametrização de um modelo de emissão de gases de efeito estufa em 
reservatórios. Avaliou-se o método do subespaço e o método de predição e erro. A criação de dois 
cenários hipotéticos permitiu a criação de séries sintéticas. Sobre estas séries adicionaram-se erros 
que simulam a imprecisão das medições. Ambos os métodos se mostram bem sensíveis a estes 
erros. 
 
Abstract – Hydropower reservoirs are potential sources of greenhouse gases. The development of a 
mathematical model related to greenhouse gases production is useful for the planning within 
electricity sector. This article analyzed system identification methods for parameterization of a 
greenhouse gases model in a reservoir. The methods evaluated were the subspace method and 
prediction error method. With the development of two hypothetic scenarios was possible to generate 
a synthetic data series. A random error was added to these data series, which simulates the 
imprecision of the measurement. Both methods seem to be very sensitive to the random error. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de energia elétrica através da energia hidráulica era vista como uma tecnologia 

livre de carbono, porém algumas pesquisas como, por exemplo, Fearnside (2000), Rosa et al. 

(2004), Santos et. al. (2006), Kemenes et al. (2007), Guerin et al. (2008) mostram que os 

reservatórios de hidrelétricas são fontes potenciais de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e 

óxido nitroso (N2O). Estes gases são classificados como gases de efeitos estufa (GEE) de vida longa 

e, de acordo com o relatório do IPCC (2007), são os principais forçantes das mudanças climáticas. 

A energia hidráulica é a principal fonte de energia elétrica no Brasil (EPE, 2010), portanto os 

estudos sobre as emissões de GEE são importantes, do ponto de vista ambiental, para definir metas 

de mitigação e também para direcionar o crescimento do setor elétrico brasileiro.  Estas atividades 

de gestão podem ser auxiliadas por um modelo matemático que gere estimativas das emissões atuais 

de um reservatório, assim como projeções para a construção de um novo reservatório. Estes 

resultados em conjunto com estimativas de emissões de GEE na parte terrestre permitem o estudo 

do balanço de carbono em uma dada região. 

Até o momento, as pesquisas têm-se focado na quantificação dos fluxos de GEE entre água e 

atmosfera e.g. Santos et. al. (2006), Ramos et al. (2006), Guerin et al. (2008), Roland et al. (2010) . 

O monitoramento desses fluxos é essencial para comprovar as emissões de GEE dos reservatórios, 

para identificar variações temporais e espaciais dessas emissões, além de aprimorar e consolidar as 

técnicas de medições de GEE. Através destas medições é possível criar hipóteses sobre as causas 

das variabilidades das emissões, porém ainda é necessário comprovar que estas relações são válidas 

para outros reservatórios. 

Roland et al. (2010) ao estudar cinco reservatórios, localizados no cerrado brasileiro, 

identificou que a variabilidade espacial da pressão parcial de CO2 aumenta quanto maior é a razão 

do tempo de residência sobre área do reservatório, e também quanto maior é a razão do carbono 

orgânico total (COT) nos afluentes sobre a área da bacia.  Essa relação pode indicar que as 

variações de emissões são fortemente influenciadas pela combinação de fatores hidrodinâmicos, 

morfológicos e de qualidade da água. Portanto, acoplar um modelo hidrodinâmico com um modelo 

do ciclo de carbono em um reservatório tem um grande potencial. 

Hanson et al. (2004), Villa (2005) e Sbrissia (2008) trabalharam com modelos de balanço de 

massa para espécies de carbono na coluna de água que, por sua forma modular, podem ser 

acoplados a um modelo hidrodinâmico. As principais diferenças entre os modelos são: Sbrissia 

(2008) é a única que considera a emissão de CH4; Hanson et al. (2004) parametrizou as equações 

através de informações obtidas da literatura, enquanto Sbrissia (2008) e Villa (2005) utilizaram 

métodos de identificação de sistemas na parametrização. 
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O método de parametrização feita por Hanson et al. (2004) é interessante porque os 

parâmetros foram definidos através de dados da literatura. Portanto a base física desses parâmetros 

é maior já que os processos foram estudados individualmente, porém fica a dúvida da validade 

desses parâmetros para cada novo local de utilização. Nos métodos de identificação de sistema os 

parâmetros são obtidos empiricamente sem se equacionar com exatidão os processos físicos que 

ocorrem na realidade. 

A fim de se inferir sobre as limitações e incertezas dos métodos de identificação de sistema, 

este trabalho realizou alguns testes teóricos utilizando-se o modelo, proposto por Sbrissia (2008), de 

emissão de gases de efeito estufa em reservatórios. Escolheu-se o Prediction Error Method - PEM 

(Ljung, 2002) ou, em português, método do erro de predição e o Numerical Algorithm for Subspace 

State-Space System Identification - N4SID (Van Overschee e Moor, 1996). Os métodos mostraram-

se sensíveis a precisão das medidas e não são recomendados para estimar os parâmetros desse 

modelo. 

O artigo foi organizado da seguinte forma: na seção seguinte é feita a descrição do modelo 

estudado, na seção Identificação de Sistemas é feita uma introdução ao tema e é dada uma breve 

descrição dos métodos analisados nesse artigo. Em seguida, é apresentada a metodologia, os 

resultados, discussão dos resultados e a conclusão. 

  

DESCRIÇÃO DO MODELO 

O modelo de Sbrissia (2008) divide o ciclo do carbono dentro do reservatório em módulos. 

Cada módulo representa uma espécie de carbono na água, sendo elas: carbono inorgânico dissolvido 

(CID), carbono orgânico dissolvido (COD), carbono orgânico particulado vivo (COPv), carbono 

orgânico particulado morto (COPm) e o carbono no sedimento (CS). A Figura 1 ilustra o sistema, 

onde as setas indicam os fluxos entre os módulos. Os nomes sobre cada seta se referem às taxas de 

transferência entre os módulos, estas podem ser vistas como reações de primeira ordem. 

O modelo considera que o reservatório tem volume constante no tempo e que as 

concentrações de CID, COD, COPv, COPm, CS são igualmente distribuídas por todo reservatório. 

Sendo que no caso do CS este se encontra igualmente distribuído no sedimento. Considera-se 

também que existe uma carga afluente e efluente de CID, COD, COPm e COPv no reservatório. Os 

processos que cada parâmetro representa no modelo estão presentes na Tabela 1. Foi feita uma 

pequena alteração no modelo de Sbrissia (2008),  ao contrário do proposto pela autora, a 

transferência entre o COPv para CID depende apenas da concentração de COPv. Essa alteração foi 

realizada porque é mais aceitável que o processo de respiração e fotossíntese varie conforme as 

variações das concentrações de COPv (que possui relação com a quantidade organismo) e não de 

CID, que indica basicamente CO2.  
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Figura 1 – Diagrama conceitual do modelo 

Parâmetro Processo Parâmetro Processo 
kba Respiração kce Sedimentação 
kca Respiração e fotossíntese kde Sedimentação 
kda Respiração ked Ressuspensão 
kea Respiração kec Ressuspensão 
kcb Excreção keeb Ebulição e difusão 
kcd Mortalidade kadif Difusão 

Tabela 1- Relação entre parâmetros do modelo e os processos dentro do reservatório 

A partir do desenvolvimento conceitual da Figura 1 pode se escrever o modelo matemático de 

balanço de massa da seguinte forma: 

- Balanço de CID (A): 

� ���
�� � ��	
� � ��	  ��	���  ��	���  ��	������	��� � �	����	�  (1) 

 

 

- Balanço de COD (B):  

� ���
�� � ���
� � ��� � ��	���  ������  (2) 

 

 

- Balanço de COPv (C): 

� ���
�� � ����� � ��� � ������ � ��	��� � ������ � ������  �������   (3) 

 

 

Carga 
afluente 

Carga 
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Respiração  Respiração + 
fotossíntese 
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Carga 
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Carga 
efluente 

Respiração Excreção 

Carga 
afluente 

Carga 
efluente 

Excreção  Respiração + 
fotossíntese 

Sedimentação Mortalidade Ressuspensão 
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- Balanço de COPm (D): 

� ���
�� � ����� � ��� � ��	��� � ������  ������  �������   (4) 

 

 

- Balanço do CS (E): 

��
���
�� � ������  ������ � ������� � ������� � ��	���� � ��������  (5) 

 

 

onde Q é a vazão afluente e efluente � é volume do reservatório, �� é o volume de sedimento, , C é 

a concentração de carbono no qual os subscritos a, b, c, d, e representam a espécie de carbono e o 

subscrito in representa a concentração da espécie afluente ao reservatório. Uma vez que se trata de 

um reservatório com concentrações igualmente distribuídas, as concentrações das espécies de 

carbono efluentes do reservatório são iguais às do reservatório/. 

Isolando as derivadas, o sistema pode ser escrito na formal matricial: 

������ � ��   ���  (6) 

onde ��� é operador linear diferencial de primeira ordem, A é uma matriz 5x5 dos parâmetros, C é 

um vetor 5x1 das concentrações, B é uma matriz 5x5 e ��� é um vetor 5x1 das concentrações 

afluentes no reservatório. Através das equações 1, 2, 3, 4 e 5 definem-se os elementos da matriz A 

como: 

! �

"
#
#
#
#
#
#
$� %

& � �	��� ��	 ��	 ��	 ��	
&'
&

0 � %
& � ��	 ��� 0 0

0 0 � %
& � ��� � ��	 � ��� � ��� 0 ���

&'
&

0 0 ��� � %
& � ��	 � ��� ���

&'
&

0 0 ���
&
&'

���
&
&'

���� � ��� � ��	 � ����)
*
*
*
*
*
*
+

 (7) 

Da mesma forma chega-se na matriz B: 

, �  � %
& . (8) 

onde Q é a vazão, V o volume do reservatório e I é a matriz identidade 5x5. A fim de não se deixar 

a matriz B com uma linha e coluna de zeros, isso tornaria a matriz singular e impediria o correto 

funcionamento do método do subespaço, adicionou-se um termo ������ na equação 5, isso seria 

equivalente a permitir uma carga afluente no sedimento. Para contornar isso a carga afluente de Ce 

foi considerada zero. 

 

 

 

Carga 
afluente 

Carga 
efluente 

Sedimentação Respiração Mortalidade Ressuspensão 

Sedimentação Ressuspensão Respiração Ebulição + 
difusão 
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IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS 

 

A identificação de sistemas são técnicas para estimar modelos de um sistema baseado nos 

dados observados, envolvem técnicas para definir a estrutura do modelo, estimar parâmetros 

desconhecidos e validar o modelo, Heij et al. (2007). Ao contrário da modelagem determinística, 

onde se procura equacionar detalhadamente todos os processos envolvidos, a identificação de 

sistemas visa criar relações simples e empíricas entre as entradas e saídas do sistema, sem detalhar 

os processos internos do fenômeno. Assim a identificação de sistemas é uma alternativa a 

modelagem tradicional quando o sistema é complexo, já que nessa situação o tempo necessário para 

desenvolver um modelo tradicional seria enorme ou até mesmo impossível, devido à infinidade de 

processos envolvidos. 

Os problemas ambientais podem-se beneficiar do uso desses métodos, porque geralmente são 

sistemas dinâmicos e de grande complexidade. Apesar disso, os métodos de identificação de 

sistemas são utilizados principalmente em processos industriais, por exemplo, Qingchang (1990), 

Favoreel et al. (2000), Borjas e Garcia (2004). Por este motivo, é preciso avaliar se tais métodos 

comportam-se bem em sistemas ambientais que não podem ser controlados tão facilmente, como 

nos processos industriais. 

As técnicas que serão avaliadas nesse trabalho são as de identificação de parâmetros, ou seja, 

a partir das concentrações de entrada e da saída do reservatório deseja-se encontrar os parâmetros 

do modelo estudado. 

Na próxima seção é feita uma descrição resumida da representação de estado-espaço, dado 

que o método do subespaço é deduzido para modelos escritos nessa forma, e nas seções seguintes 

são descritos os métodos de subespaços e erro de predição. 

 

Representação de estado-espaço 

A representação de estado-espaço, na forma discreta, é formado pelo seguinte sistema de 

equações: 

/0�1� � �0�   2�
3� � 40�  52�

 (9) 

onde t é o instante da medida, o vetor  2� ∈ ℝ8 são medidas das m entradas, o vetor 3� ∈ ℝ� são 

medidas das n saídas, o vetor 0� ∈ ℝ9 é o vetor de estados que pode ou não ter sentido físico, a 

matriz � ∈ ℝ9×9 é a matriz de estados que define a dinâmica do sistema, a matriz  ∈ ℝ9×8 é a 

matriz de entrada que define como a entrada influenciará no próximo instante de tempo, 4 ∈ ℝ9×9 é 

a matriz de saída que indica a relação entre a o vetor de estado e a saída do sistema e 5 ∈ ℝ 9×8 é a 

matriz de realimentação. 
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O modelo de Sbrissia (2008) pode ser escrito nessa forma, sendo a matriz A e B as mesmas da 

equação 6, a matriz C é uma matriz identidade e D uma matriz nula.  

 

Método dos subespaços 

O método dos subespaços é baseado em conceitos da teoria de sistemas, álgebra linear e 

estatística, Van Overschee e Moor (1996).  De acordo com Viberg (2002), o método dos subespaços 

originou-se de técnicas de determinação de modelos de estado-espaço a partir da análise da resposta 

do sistema quando forçado por um impulso. No final da década de 80, De Moor and Verhaegen, 

utilizando-se desses princípios, desenvolveram técnicas que usam medições de entrada e saída do 

sistema ao invés de medições da resposta a um impulso. 

O método dos subespaços é constituído, basicamente, de duas etapas: (i) estimativa do vetor 

de estados a partir dos dados de entrada e saída e (ii) cálculo das matrizes do modelo utilizando-se 

deste vetor. Existem vários algoritmos que fazem uso deste método, aplicando-o de diferentes 

formas, entre as mais comuns estão: Canonical Variate Analysis – CVA (Campbell, 1984), 

Multivariable Output-Error State-Space – MOESP (Verhaegen e Dewilde, 1992), Numerical 

algorithm for Subspace State-Space System Identification - N4SID (Van Overschee e Moor, 1996). 

Neste trabalho foi avaliado o algoritmo N4SID, que faz parte do System Identification Toolbox
TM  

para Matlab®. 

 

Método do erro de predição 

O método do erro de predição, também traduzido como método de predição de erro, é um 

algoritmo de otimização que minimiza uma função de custo, Ljung (2002) afirma que o método é 

semelhante ao método de máxima verossimilhança. Generalizando, podemos definir essa função de 

custo como: 

�;�<, >;� �  ∑ @�A�B, <��;�  (10) 

sendo que < é o vetor de parâmetros, >; é o vetor de medições anteriores até o tempo N, l é uma 

função que retorna um valor escalar,  A�B, <� é a função do erro de predição, função que compara o 

valor medido com o valor previsto. Portanto, pode-se estimar o valor dos parâmetros minimizando a 

função da equação 10.  

 

Comparação entre os métodos de subespaço e erro de predição 

Este trabalho não tem o objetivo de comparar os métodos de identificação entre si, mas sim a 

aplicabilidade desses métodos num modelo de emissões de gases de efeito estufa em reservatórios. 

Nesta seção serão apenas discutidas algumas diferenças já identificadas por outras pesquisas. 
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Em termos computacionais os algoritmos dos métodos do erro de predição são mais 

intensivos e demorados do que os algoritmos de subespaços, Borjas e Garcia (2004). O método do 

erro de predição precisa de uma sugestão inicial para os parâmetros ao contrário do método de 

subespaços. Além disso, o método do erro de predição pode apresentar problemas de mínimos 

locais, o que pode dificultar a localização dos melhores parâmetros. 

De acordo com Favoreel et al. (2000) os métodos de subespaço e erro de predição são 

complementares, sendo que os parâmetros estimados pelo método dos subespaços podem ser usados 

para inicializar o método do erro de predição. Alguns estudos como Borjas e Garcia (2004) e 

Markovsky et al. (2006) mostram que o método de predição e erro tem um melhor ajuste quando 

comparado com o método dos subespaços. 

 

MÉTODOS 

A avaliação dos métodos N4SID e PEM foi feita através de dois reservatório hipotéticos: o 

primeiro recebe uma carga de carbono permanente, de mesma quantidade por todo o período e o 

segundo recebe uma carga sazonal, que varia a quantidade no tempo. O primeiro reservatório 

(reservatório hipotético permanente, RHP) é pouco semelhante a um sistema natural, porém é mais 

simples. Já o segundo (reservatório hipotético sazonal, RHS) têm uma semelhança maior, porque 

nele existem flutuações que são comuns em sistemas reais. 

Assumiu-se que os reservatórios são perfeitamente descritos pelo modelo de Sbrissia (2008), 

portanto todos os dados das cargas afluentes e das concentrações no interior do reservatório devem 

seguir as equações 1, 2, 3, 4 e 5. Além das cargas afluentes, os métodos de identificação de sistemas 

necessitam das concentrações no interior do reservatório.  Com os valores dos parâmetros e os 

valores das concentrações dentro do reservatório, em um instante de tempo (condição inicial), é 

possível calcular as concentrações num instante. Isso é feito através da solução do sistema de 

equações ordinárias do modelo. Resolvendo o sistema seguidas vezes, trocando a solução inicial 

pela solução obtida no resultado anterior se tem uma série de dados. 

O método de Runge Kutta de quarta ordem foi escolhido para resolver este sistema, existe 

vasta literatura sobre este método e.g. Boyce e Diprima (2002).  O tempo foi discretizado em 

intervalos de uma hora, assim o método resultou em valores para cada hora. 

O tamanho da série foi definido através da análise visual da saída do modelo. Identificou-se 

visualmente o tempo em que as concentrações das várias espécies de carbono levaram para se 

estabilizar e entrar em regime permanente. 

As cargas de entradas para o RHP e RHS são definidas respectivamente pelas seguintes 

equações: 

��B� � 1 (11) 
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��B� � 0,1 DEF GHI
9 BJ  1 (12) 

onde C é a concentração de cada espécie de carbono, p é o período de oscilação e t o instante de 

tempo em horas. No caso do RHP a equação representa uma carga unitária e constante no tempo. 

No caso do RHS a carga varia em torno de um, com pico máximo de 1,1 e mínimo de 0,9. O 

período de oscilação foi definido como 24, ou seja, é um ciclo diário já que o tempo é em horas. 

A condição inicial foi definida como um reservatório sem nenhum tipo de espécie de carbono, 

ou seja, condição inicial nula.  

Os parâmetros de transferência foram retirados do artigo de Hanson et al. (2004), e os dados 

do reservatório foram retirados do trabalho de Sbrissia (2008). A tabela 3 resume os parâmetros, 

seus valores e as referências utilizadas. Alguns parâmetros foram escolhidos sem nenhum rigor 

científico, procurou-se apenas deixá-los numa ordem de grandeza razoável. 

Parâmetro Valor Unidade Referência 
kba 0,005 1/dia Hanson et al. (2004) 

kca 0,05 1/dia Hanson et al. (2004) 

kda 0,05 1/dia Hanson et al. (2004) 

kea 0,005 1/dia Hanson et al. (2004) 

kcb 0,03 1/dia Hanson et al. (2004) 

kcd 0,03 1/dia Hanson et al. (2004)* 

kce 0.01 1/dia Hanson et al. (2004) 

kde 0.01 1/dia Hanson et al. (2004) 

ked 0.0005 1/dia ** 

kec 0.0005 1/dia ** 

keeb 0.05 1/dia ** 

kadif 0.05 1/dia ** 

Q 17 m³/s Sbrissia (2008) 

V 4 250 000 m³ Sbrissia (2008) 

Vs 62 000 m³ Sbrissia (2008) 

* valor para eplíminio 
** definido sem rigor científico 

 Tabela 2 – Valores, unidades dos parâmetros e referências 

Com os passos descritos foram criados todos os valores de referência. Os métodos de 

identificação usam os dados das entradas e saídas de um sistema. No caso do modelo estudado as 

entradas são as cargas no reservatório e a saída são os valores das concentrações no reservatório. A 

fim de verificar qual o impacto da imprecisão das medidas de concentração foram introduzidos 

erros na série de referência. A adição foi feita depois da criação da série, ou seja, é um teste de 

sensibilidade dos métodos de identificação de sistemas (N4SID e PEM). 

O erro relativo máximo (KL,8	M) foi escolhido como 1,5%, trata-se do valor do erro máximo 

do equipamento TOC-VCPH que mede carbono orgânico total, SHIMADZU (2003). A série de 

dados é modificada da seguinte forma: 
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0� � 0�  NO,P�QMR��S
T  (11) 

onde 0� é um valor medido no tempo t e F	U é um número aleatório de distribuição normal com 

média zero e desvio padrão unitário. O segundo termo da equação foi divido por três supondo que o 

erro segue uma distribuição normal e o erro relativo foi determinado com um intervalo de confiança 

de aproximadamente 99%.  Na equação 11 o erro é calculado em unidades decimais. 

Com as séries geradas criaram-se quatro combinações de entradas e saídas: série de entrada e 

saída sem introdução de erros, somente a entrada com introdução de erro, somente a saída com 

introdução de erro e entrada e saída com introdução de erro. Assim é possível avaliar a 

sensibilidade do método em cada situação e verificar se alguma é mais favorável do que outra. 

As combinações foram avaliadas em termos do valor dos parâmetros do sistema, para facilitar 

a comparação calculou-se o erro relativo, definido como: 

AL � V9	L�'RW9	LO�XV
9	LO�X

 × 100 �%� (12) 

onde Z[\���é o parâmetro estimado pelo método e Z[\L��é o parâmetro da série sintética. Este 

índice indica qual a porcentagem do tamanho do erro em relação ao valor de referência. Como o 

propósito de se ter um índice de desempenho mais geral, foi calculado a média dos erros relativos 

de todos os parâmetros para cada combinação de entrada e saída. 

O método PEM precisa que se dê uma sugestão dos valores dos parâmetros, então foram 

testadas três condições inicias para os parâmetros: 

• condição inicial I:  todos os parâmetros são iguais a 0,1;  

• condição inicial II: todos os parâmetros tem a ordem de grandeza dos parâmetros de 

referência, por exemplo, para o kba que tem o valor de 0,005 foi utilizado 0,001; 

• condição inicial III:  os parâmetros são aqueles estimados pelo N4SID. 

Avaliou-se a sensibilidade do N4SID a diversos valores de erros de precisão da medida. O 

PEM foi excluído dessa análise porque os erros podem influenciar na convergência do método. Esta 

análise foi feita utilizando somente a combinação de séries de entrada e saída com erros. Verificou-

se então qual a relação entre o erro de precisão e o erro médio nos parâmetros identificados. 

A criação das séries e a identificação de sistemas foram feitas utilizando-se o software 

Matlab7® em conjunto com o System Identification ToolboxTM . Os gráficos foram gerados através 

da biblioteca Matplotlib através de um programa escrito em Python. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de analisar os métodos de identificação foram criadas as séries sintéticas para o caso do 

RHP (Figura 2) e RHS (Figura 3). As análises de identificação de sistemas foram limitadas para o 

período não permanente, aproximadamente 50 dias (1200 horas). O uso dos dados na fase 

permanente faz com que algumas submatrizes utilizadas pelo método do subespaço se tornem 

singular, impedindo o método de continuar os cálculos. Os dados foram fornecidos aos métodos de 

identificação na frequência horária totalizando 1200 medições para cada concentração. Esse valor é 

bem maior do que o mínimo necessário para os métodos funcionarem no modelo escolhido: 34 

medições para o N4SID e 100 medições para o PEM. É interessante analisar que os métodos 

necessitam de um número bem grande medições, isso é um problema já que existem limitações 

técnicas e econômicas para se obter grandes séries de dados. 

Tanto na saída como na entrada foram introduzidos erros aleatórios, as figuras 4 e 5 mostram 

as saídas para o modelo com carga permanente e oscilatória respectivamente. Os erros foram 

adicionados após a solução das equações do modelo, simulando então erros de medida. 

A identificação de sistemas foi realizada para as diversas combinações de séries de entrada e 

saída: sem introdução de erro na entrada e saída, erro introduzido somente na entrada, erro 

introduzido somente na saída, erro introduzido na entrada e saída. Os resultados da comparação 

através do erro relativo entre o parâmetro estimado e o parâmetro de referências são apresentados a 

seguir, os valores dos parâmetros constam no Apêndice A. 

 

 
Figura 2 – Resultado do modelo forçado com carga de entrada permanente 
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Figura 3 – Resultado do modelo forçado com carga de entrada oscilatória 

 

 
Figura 4 – Resultado do modelo com carga de entrada permanente mais a adição de erros aleatórios 
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Figura 5 – Resultado do modelo com carga de entrada oscilatória mais a adição de erros aleatórios 

 
Os resultados do cálculo do erro relativo, para o método dos subespaços, são apresentados na 

Tabela 3 e 4. O método não precisa de muitas informações inicias e funcionou perfeitamente para as 

séries puras, sem introdução de erros, porém a introdução de erros mostrou que o método falha em 

estimar os parâmetros em todos os casos. A magnitude dos erros é extremamente grande para a 

maioria dos parâmetros, a ordem grandeza é de cem mil por cento. 

Comparando os resultados do reservatório com carga constante (Tabela 3) com o de carga 

oscilatória (Tabela 4), é possível notar que a introdução do erro prejudicou muito mais a 

identificação dos parâmetros para o caso do RHS. Isto provavelmente se deve porque a magnitude 

do erro é muito próxima da amplitude da oscilação. O gráfico da Figura 5 mostra que a oscilação 

está bem alterada e é difícil de detectá-la visualmente. 

Na Tabela 5 e 6 são mostrados os erros relativos entre os parâmetros estimados pelo PEM e os 

parâmetros de referência, utilizando-se da condição inicial I: parâmetros iniciais iguais a 0,1. A 

magnitude dos erros relativos quando comparado com os do N4SID são menores, porém ainda 

continuam extremamente altos, na ordem de mil por cento. 

No caso do reservatório com carga oscilatória o método PEM com a condição I não 

convergiu, mesmo com a entrada e saída sem introdução de erros. Isto pode ser um indicativo de 

grande sensibilidade do método numérico num sistema dessa ordem. 
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N4SID Permanente 

Parâmetros 
Sem erro 

(%) 
Erro na Entrada 

(%) 
Erro na Saída 

(%) 
Erro na Entrada e Saída 

(%) 

kba 0 413.962 554.091 3.590.821 
kca 0 111.749 33.391 43.713 
kda 0 155.420 50.306 14.690 
kea 0 40.905 264.170 1.636.022 
kcb 0 185.934 103.654 328.251 
kcd 0 6.822 5.068 18.002 
kce 0 556.954 123.257 107.611 
kde 0 20.341 83.266 56.311 
Ked 0 0 25.013 12.968 
Kec 0 0 39.422 46.234 
Keeb 0 12.252 7.062 140.494 
Kadif 0 85.302 34.989 321.076 
Média 0 132.470 110.308 526.349 

Tabela 3 – Erro relativo dos parâmetros identificados pelo N4SID através dos dados do modelo 
forçado com carga permanente 

 
N4SID Sazonal 

Parâmetros 
Sem erro 

(%) 
Erro na Entrada 

(%) 
Erro na Saída 

(%) 
Erro na Entrada e 

Saída(%) 

Kba 0 591.510 1.574.689 12.787.811 
Kca 0 162.057 59.207 121.657 
Kda 0 225.322 58.137 444.539 
Kea 0 56.127 1.134.560 13.122.289 
Kcb 0 233.435 259.063 20.840 
Kcd 0 8.537 736.485 5.831.516 
Kce 0 799.742 23.132 556.711 
Kde 0 27.626 37.087 5.589.284 
Ked 0 538 159.895 228.042 
Kec 0 748 180.740 812.496 
Keeb 0 16.260 319.124 3.669.660 
Kadif 0 122.819 153.978 939.582 
Média 0 187.060 391.342 3.677.036 

Tabela 4 - Erro relativo dos parâmetros identificados pelo N4SID através dos dados do 
modelo forçado com carga oscilatória 
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PEM -CI Permanente 

Parâmetros 
Sem erro 

(%) 
Erro na Entrada 

(%) 
Erro na Saída 

(%) 
Erro na Entrada e Saída 

(%) 

kba 0 82 1.177 615 
kca 0 363 547 9 
kda 0 523 773 23 
kea 0 10.960 531 289 
kcb 0 99 273 78 
kcd 0 117 1.299 2.881 
kce 0 593 3.061 291 
kde 0 4.179 3.424 11.472 
ked 0 14.467 14.239 5.778 
kec 0 34.731 12.319 4.788 

keeb 0 3.407 1.503 3.387 
kadif 0 219 127 95 

Média 0 5.812 3.273 2.475 
Tabela 5 – Erro relativo dos parâmetros identificados pelo PEM através dos dados do modelo 

forçado com carga permanente, condição inicial I 
PEM -CI Sazonal 

Parâmetros Sem erro 
(%) 

Erro na Entrada 
(%) 

Erro na Saída 
(%) 

Erro na Entrada e Saída 
(%) 

kba 1 173 184 3.099 
kca 8 518 24 92 
kda 0 791 28 110 
kea 6.570 8.737 4.289 13.689 
kcb 9 150 28 468 
kcd 228 25 3.398 1.462 
kce 20 822 638 135 
kde 446 236 13.487 1.744 
ked 1.005 91.769 9.433 16.319 
kec 18 86.094 8.694 16.743 

keeb 1.110 1.771 3.810 3.135 
kadif 0 305 14 124 

Média 784 15.949 3.669 4.760 
Tabela 6 – Erro relativo dos parâmetros identificados pelo PEM através dos dados do modelo 

forçado com carga sazonal, condição inicial I 
 

No caso da condição inicial II (tabelas 7 e 8) os erros também foram mais baixos do que no 

método dos subespaços, porém também com grande magnitude.  Como esperado de um método de 

otimização, o PEM se mostrou sensível à condição inicial, já que a troca de condição fez o método 

convergir para o caso do reservatório forçado com carga oscilatório e séries sem adição de erros. 

A condição inicial II é uma situação favorável para um método de otimização, já que ele está 

bem próximo dos parâmetros reais. Como houve uma queda na ordem de grandeza dos erros 
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relativos, o resultado é um indicativo que a escolha da condição inicial é decisiva para se ter uma 

ótima solução, o que pode ser bem complicado num sistema com tantos parâmetros.  

 

PEM -CII Permanente 

Parâmetros 
Sem erro 

(%) 
Erro na Entrada 

(%) 
Erro na Saída 

(%) 
Erro na Entrada e Saída 

(%) 

kba 0 267 86 278 
kca 0 167 19 287 
kda 0 109 33 304 
kea 0 2.276 2.984 1.951 
kcb 0 30 19 68 
kcd 0 387 405 1.653 
kce 0 698 162 1.649 
kde 0 77 2.152 4.508 
ked 0 317 92 881 
kec 0 384 85 821 

keeb 0 21 976 1.673 
kadif 0 45 7 19 

Média 0 398 585 1.174 
Tabela 7 - Erro relativo dos parâmetros identificados pelo PEM através dos dados do modelo 

forçado com carga permanente, condição inicial II 
 

PEM -CII Sazonal 

Parâmetros Sem erro 
(%) 

Erro na Entrada 
(%) 

Erro na Saída 
(%) 

Erro na Entrada e Saída 
(%) 

kba 0 903 117 220 
kca 0 164 92 18 
kda 0 94 92 75 
kea 0 1.935 1.196 29.188 
kcb 0 46 44 62 
kcd 0 716 856 340 
kce 0 483 507 325 
kde 0 2.977 196 7.441 
ked 0 529 93 117 
kec 0 679 162 122 

keeb 0 1.194 707 4.588 
Kadif 0 119 17 53 
Média 0 820 340 3.546 
Tabela 8 - Erro relativo dos parâmetros identificados pelo PEM através dos dados do modelo 

forçado com carga permanente, condição inicial II 
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Não foi possível usar os parâmetros identificados pelo método dos subespaços como valores 

iniciais para o PEM. Com as condições iniciais fornecidas pelo método dos subespaços o método se 

tornou numericamente instável. 

O gráfico da Figura 6 mostra a relação entre a precisão das medidas com a média do erro 

relativo dos parâmetros (para o caso mais real, erros de medições introduzidos tanto na medida das 

entradas e como nas medidas no reservatório). A relação se apresente bem linear e é possível 

verificar que para ter um erro de 10% nos parâmetros a precisão deve estar em torno de 0,0003%. 

Utilizar esse método se torna tecnicamente inviável porque não existe equipamento com tal 

precisão. 

 

Figura 6 – Relação entre a precisão da medição e o erro médio das estimativas dos parâmetros 
utilizando-se o N4SID 

 

CONCLUSÃO 

O uso dos métodos de identificação de sistemas (N4SID e PEM) para parametrizar o modelo 

estudado se mostrou inviável. Tanto o N4SID como o PEM se mostraram altamente sensíveis aos 

erros provenientes de medições. Talvez a ordem do problema tenha sido um fator que tenha 

dificultado a identificação dos parâmetros, já que se trata de um sistema de cinco dimensões, porém 

ainda é necessária uma investigação maior sobre esta hipótese.  

Os algoritmos utilizados necessitam de uma série longa de dados: para um sistema de cinco 

dimensões, o N4SID necessita de 34 medidas e para o método PEM seriam necessárias 100 

medidas. Como em problemas ambientais a aquisição de dados geralmente é problemática, o uso de 

séries extensas é um fator de grande peso. 
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Julga-se que seria de grande utilidade o desenvolvimento de uma ferramenta, que permita 

estimar os parâmetros do modelo utilizando uma série pequena de dados e que tenha um nível baixo 

de propagação de erros. Os algoritmos utilizados possuem técnicas que tentam minimizar os erros 

porém não se mostraram eficientes para o modelo estudado. 

 

APÊNDICE A – VALORES DOS PARÂMETROS IDENTIFICADOS 

Como complemento apresenta-se nas tabelas 9, 10 e 11 os valores dos parâmetros que foram 

identificados pelos métodos dos subespaços e PEM. 

N4SID RHP - Permanente RHS - Sazonal 

Parâ-
metros 

Sem 
erro 

Erro na 
Entrada 

Erro na 
Saída 

Erro na 
Entra e 
Saída 

Sem 
erro 

Erro na 
Entrada 

Erro na 
Saída 

Erro na 
Entrada e 
Saída(%) 

Kba 5,00E-03 -2,07E+01 2,77E+01 -1,80E+02 5,00E-03 2,96E+01 7,87E+01 -6,39E+02 

Kca 5,00E-02 5,59E+01 1,67E+01 2,19E+01 5,00E-02 -8,10E+01 -2,96E+01 -6,08E+01 

Kda 5,00E-02 -7,77E+01 -2,51E+01 -7,30E+00 5,00E-02 1,13E+02 2,91E+01 2,22E+02 

Kea 5,00E-03 -2,04E+00 -1,32E+01 8,18E+01 5,00E-03 2,81E+00 -5,67E+01 6,56E+02 

Kcb 3,00E-02 5,58E+01 -3,11E+01 9,85E+01 3,00E-02 -7,00E+01 7,77E+01 -6,22E+00 

Kcd 3,00E-02 -2,02E+00 1,55E+00 -5,37E+00 3,00E-02 2,59E+00 2,21E+02 1,75E+03 

Kce 1,00E-02 5,57E+01 1,23E+01 -1,08E+01 1,00E-02 -8,00E+01 2,32E+00 5,57E+01 

Kde 1,00E-02 -2,02E+00 8,34E+00 -5,62E+00 1,00E-02 2,77E+00 -3,70E+00 -5,59E+02 

Ked 5,00E-04 5,01E-04 1,26E-01 6,53E-02 5,00E-04 3,19E-03 -7,99E-01 1,14E+00 

Kec 5,00E-04 4,99E-04 -1,97E-01 -2,31E-01 5,00E-04 -3,24E-03 9,04E-01 -4,06E+00 

Keeb 5,00E-02 6,18E+00 3,58E+00 -7,02E+01 5,00E-02 -8,08E+00 -1,60E+02 -1,83E+03 

Kadif 5,00E-02 -4,26E+01 1,75E+01 -1,60E+02 5,00E-02 6,15E+01 7,70E+01 -4,70E+02 

Tabela 9 – Valores dos parâmetros identificados pelo N4SID  
 

PEM-C1 Permanente Sazonal 

Parâ-
metros 

Sem 
erro 

Erro na 
Entrada 

Erro na 
Saída 

Erro na 
Entra e 
Saída 

Sem erro 
Erro na 
Entrada 

Erro na 
Saída 

Erro na 
Entrada e 
Saída(%) 

Kba 5,00E-03 8,84E-04 -5,39E-02 3,57E-02 5,04E-03 1,36E-02 1,42E-02 1,60E-01 

Kca 5,00E-02 -1,31E-01 -2,23E-01 4,54E-02 5,40E-02 -2,09E-01 6,18E-02 3,77E-03 

Kda 5,00E-02 3,12E-01 4,37E-01 6,15E-02 4,98E-02 4,46E-01 3,58E-02 -5,19E-03 

Kea 5,00E-03 5,53E-01 3,15E-02 -9,46E-03 -3,23E-01 4,42E-01 -2,09E-01 6,89E-01 

Kcb 3,00E-02 5,96E-02 -5,18E-02 5,35E-02 2,72E-02 -1,49E-02 3,83E-02 1,70E-01 

Kcd 3,00E-02 -4,97E-03 4,20E-01 -8,34E-01 9,83E-02 2,25E-02 -9,90E-01 4,68E-01 

Kce 1,00E-02 6,93E-02 3,16E-01 -1,91E-02 8,00E-03 -7,22E-02 -5,38E-02 2,35E-02 

Kde 1,00E-02 4,28E-01 3,52E-01 -1,14E+00 -3,46E-02 3,36E-02 -1,34E+00 1,84E-01 

Ked 5,00E-04 7,28E-02 7,17E-02 2,94E-02 5,52E-03 4,59E-01 4,77E-02 -8,11E-02 

Kec 5,00E-04 -1,73E-01 -6,11E-02 -2,34E-02 5,90E-04 -4,30E-01 -4,30E-02 8,42E-02 

Keeb 5,00E-02 -1,65E+00 -7,01E-01 1,74E+00 6,05E-01 -8,35E-01 1,95E+00 -1,52E+00 

kadif 5,00E-02 1,59E-01 1,14E-01 9,73E-02 5,00E-02 2,03E-01 5,69E-02 1,12E-01 

Tabela 10 – Valores dos parâmetros identificados pelo PEM, condição inicial I 
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PEM-C2 Permanente Sazonal 

Parâ-
metros 

Sem 
erro 

Erro na 
Entrada 

Erro na 
Saída 

Erro na 
Entra e 
Saída 

Sem 
erro 

Erro na 
Entrada 

Erro na 
Saída 

Erro na 
Entrada e 
Saída(%) 

Kba 5,00E-03 1,83E-02 9,28E-03 -8,90E-03 5,00E-03 5,02E-02 -8,30E-04 -6,00E-03 

Kca 5,00E-02 -3,33E-02 5,97E-02 -9,34E-02 5,00E-02 -3,22E-02 4,17E-03 4,08E-02 

Kda 5,00E-02 1,05E-01 3,35E-02 2,02E-01 5,00E-02 9,69E-02 9,62E-02 8,76E-02 

Kea 5,00E-03 1,19E-01 -1,44E-01 -9,25E-02 5,00E-03 1,02E-01 6,48E-02 1,46E+00 

Kcb 3,00E-02 2,11E-02 3,57E-02 9,66E-03 3,00E-02 4,39E-02 1,69E-02 1,13E-02 

Kcd 3,00E-02 -8,61E-02 -9,16E-02 5,26E-01 3,00E-02 2,45E-01 2,87E-01 1,32E-01 

Kce 1,00E-02 7,98E-02 -6,17E-03 1,75E-01 1,00E-02 5,83E-02 6,07E-02 4,25E-02 

Kde 1,00E-02 1,77E-02 -2,05E-01 4,61E-01 1,00E-02 3,08E-01 2,96E-02 7,54E-01 

Ked 5,00E-04 -1,08E-03 4,13E-05 -3,90E-03 5,00E-04 3,14E-03 9,65E-04 -8,61E-05 

Kec 5,00E-04 2,42E-03 9,26E-04 4,60E-03 5,00E-04 -2,89E-03 -3,10E-04 1,11E-03 

Keeb 5,00E-02 3,94E-02 5,38E-01 -7,86E-01 5,00E-02 -5,47E-01 -3,03E-01 -2,24E+00 

Kadif 5,00E-02 7,24E-02 4,66E-02 5,95E-02 5,00E-02 1,10E-01 5,83E-02 7,67E-02 

Tabela 11 – Valores dos parâmetros identificados pelo PEM, condição inicial II 
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