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Um sistema de monitoramento de falhas em geral, que além da detecção inclui 

etapas de isolamento, diagnóstico e recuperação das falhas, é uma área de pesquisa de 

grande interesse, uma vez que a ocorrência de falhas pode ter consequências negativas 

em diversos níveis, com impactos socioeconômicos e ambientais. Em processos 

industriais cada vez mais complexos, é necessária uma rápida detecção de falhas, 

exigindo um sistema de gerenciamento de falhas otimizado, de modo a evitar perdas de 

recursos materiais e humanos. Este trabalho desenvolve um estudo sobre técnicas 

estatísticas de detecção de falhas aplicadas numa planta didática. A planta didática 

empregada no estudo compreende um processo industrial simples controlado. Para a 

detecção das falhas nesse processo, foram aplicados os principais métodos estatísticos: 

Análise de Componentes Principais (PCA) e Mínimos Quadrados Parciais (PLS). Estes 

métodos foram implementados e aplicados ao processo objetivando uma análise 

comparativa entre os mesmos. Como resultado, os métodos foram capazes de detectar 

todos os diferentes tipos de falhas emuladas, com pouco ou nenhum atraso na detecção 

e com desempenhos similares. 
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A fault monitoring system in general, which, beside the detection, isolation, 

diagnosis and fault recuperation steps is a research area of great interest, since the fault 

occurrence may lead to negative consequences on different levels on social, economical 

and environmental bases. With the increasing complexity of the industrial process, it is 

often necessary a quick detection leading to an optimized fault management system and 

therefore avoiding the loss of material and human resources. This work develops a 

study on fault detection statistical techniques applied to a didactic plant. The didactic 

plant deployed in this study comprises a controlled simple industrial process.  For the 

fault detection in this process it were applied the main statistical methods: Principal 

Component Analysis (PCA) and Partial Least Squares (PLS). Those methods were 

implemented and applied on the process aiming a comparative analysis concerning 

themselves. As a result, the methods were able to detect every kind of emulated fault, 

with little or none detection delay and with similar performances.   
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Capítulo 1 

Introdução 

Nas últimas décadas, com os avanços e o aumento da complexidade das plantas 

e processos industriais, o monitoramento de grandes sistemas tornou-se uma tarefa 

proporcionalmente complexa. Consequentemente, esse fato levou à necessidade de 

avanços nas técnicas de controle de processos, como pode ser observado na evolução da 

história da engenharia eletrônica na indústria. Entretanto, alguns comportamentos 

indesejados do sistema não podem ser compensados meramente pela ação das técnicas 

padrão de controle, com a utilização de controladores PID ou de controladores 

preditivos de modelo, por exemplo. Para explicar tais comportamentos, foi introduzido 

então o conceito de falha, que, de acordo com Iserman e Ball [1], é definida com sendo 

“um desvio não permitido de pelo menos uma propriedade característica ou variável de 

um sistema”. Em relação às causas de falhas num sistema, são diversas as 

possibilidades, podendo ser citados como exemplos:  

 um furo num tanque de reservatório, que provoca variações de nível 

imprevistas; 

 sensores quebrados ou descalibrados que levam a erros de leitura das 

variáveis medidas; 

 o emperramento de uma válvula.  

Em todos os casos, os parâmetros monitorados, seja um nível, pressão ou uma 

temperatura, quando da ocorrência da falha, são levados a pontos fora da curva normal 

de operação. 

O gerenciamento de eventos anormais (do inglês, Abnormal Event Management 

– AEM) trata precisamente do monitoramento de falhas e das ações cabíveis para a 

recuperação do sistema. E, mesmo com toda a modernização nos processos industriais 

discutida anteriormente, o AEM ainda é normalmente executado de forma manual por 

operadores humanos. Some-se a isso o fato de que numa planta industrial, por exemplo, 

a todo instante estão sendo monitorados múltiplos sistemas através de dezenas ou até 

centenas de variáveis de processo. A quantidade de informação sendo registrada e 
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analisada é muito grande e essa tarefa torna-se muito difícil, em alguns casos até 

impossível, para esses operadores humanos. Desta forma, a janela de tempo entre a 

detecção de uma falha e a recuperação do sistema ao seu estado normal de operação é 

muito grande.  

A ocorrência dessas falhas, devido à falta de gerenciamento ou em virtude de um 

gerenciamento inadequado, pode ocasionar diversos problemas que vão desde paradas 

momentâneas de partes do processo até situações críticas de instabilidade ou uma 

interrupção total do sistema. Com isso, há sempre risco de acidentes, comprometendo a 

integridade de recursos materiais e humanos, além do comprometimento da qualidade 

dos produtos fabricados ou dos serviços executados, por exemplo.  

Ao analisar as dificuldades do gerenciamento de falhas por operadores humanos 

e os variados impactos negativos, sejam eles de ordem econômica, social ou ambiental, 

percebeu-se a pungente necessidade de estudos específicos na área de controle para o 

desenvolvimento de sistemas automatizados capazes de auxiliar os operadores humanos 

nos casos de ocorrências de falhas. 

Especificamente da teoria de gerenciamento de eventos anormais, será estudado o 

sistema de monitoramento de falhas. Esse sistema é divido em quatro procedimentos 

básicos, como definido por Iserman [2]: Detecção, Isolamento e Identificação de Falhas 

e Recuperação de processo, como ilustrado na Figura 1.1: 

 

Figura 1.1: Esquema da malha de monitoramento de processo. (Fonte: L.H. 

Chiang, E.L. Russel e R. D. Braatz. Fault Detection and Diagnosis in Industrial 

Systems). 

O primeiro procedimento será o responsável pela Detecção de Falhas, indicando 

quando há uma ocorrência em potencial. É desejável que o problema, isto é, a falha, seja 

detectada o quanto antes, porque desta forma a recuperação do sistema poderá ser mais 

rápida e eficiente, evitando um possível estado crítico de operação. Assim que uma 

falha é detectada, o sistema deve isolar quais as possíveis variáveis do processo que 

causaram aquela falha e assim, de posse dessa informação, os operadores podem 

concentrar seus esforços nos subsistemas de maior relevância para recuperar o sistema 

de volta ao seu estado normal de operação. A etapa seguinte consiste na Identificação de 

Falhas, que é o discernimento de qual o tipo de falha que ocorreu. De acordo com 

Isermann [2], esse procedimento consiste em determinar mais especificamente o tipo, a 

magnitude, o instante e o local onde a falha ocorreu. Após a detecção, o isolamento e a 

identificação da falha, que pode ser definido como uma única etapa de diagnóstico de 
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falhas, a última etapa é a Recuperação do Processo através das medidas cabíveis, 

baseado nas informações obtidas nas etapas anteriores do monitoramento. Alguns 

sistemas não passam por todas essas etapas citadas. Em alguns casos, por exemplo, a 

falha poderia ser detectada e identificada, sem passar pela etapa de isolamento. 

Particularmente, neste projeto de mestrado, as etapas de recuperação, isolamento e 

identificação das falhas não serão abordadas. 

Existe uma ampla variedade de técnicas para a detecção e o diagnóstico de 

falhas. Como discutido por Venkatasubramanian et al. em [3], a classificação dessas 

técnicas está relacionada com o conhecimento a priori utilizado. Este conhecimento a 

priori pode ser definido como o conjunto de falhas e a relação entre as observações 

(sintomas) e as falhas. Um conhecimento a priori pode ser obtido pela compreensão dos 

princípios que regem um processo. Este tipo de conhecimento é denominado de 

profundo, causal ou baseado em modelo com definido por Milne [4]. Mas, 

conhecimento também pode ser adquirido através da própria experiência de ter 

trabalhado com o sistema, sendo, neste caso, denominado de conhecimento raso, 

compilado, evidencial ou baseado em histórico de processo (do inglês, process history-

based knowledge). No caso do conhecimento a priori baseado em modelo, há uma 

divisão em duas grandes categorias que são: a dos modelos quantitativos e a dos 

modelos qualitativos. No primeiro caso, os modelos criados são funções matemáticas 

que representam analiticamente a relação entre saídas (outputs) e entradas (inputs) de 

um sistema. No segundo caso, os modelos são expressos em forma de funções 

qualitativas centradas em diferentes unidades de processo. 

Em contrapartida aos métodos baseados em modelos, existem os métodos 

baseados em histórico de processo. Este conjunto de técnicas não depende de um 

conhecimento a priori de modelos qualitativos ou quantitativos, sendo necessária uma 

grande quantidade de dados sobre o histórico do processo a ser monitorado e, ainda, que 

esses dados contenham a informação necessária para o monitoramento de processo. 

Assim, é necessário um sistema que extraia dos dados de histórico do processo a 

informação necessária à etapa de diagnóstico de falhas. Esse sistema é chamado de 

extração de características.  

 Desta forma, os algoritmos de detecção e diagnóstico de falhas podem ser 

divididos em três grandes categorias primárias: métodos baseados em modelos 

qualitativos, métodos baseados em modelos quantitativos e métodos baseados em 

histórico de processo, como ilustrado na Figura 1.2.  
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Figura 1.2: Classificação dos algoritmos de diagnóstico. (Fonte: 

Venkatasubramanian, Rengaswamy, Kavuri, Yin, K. A review of process fault detection 

and diagnosis Part I: Quantitative model-based methods) 

Este projeto de mestrado é focado nos métodos Estatísticos do ramo de 

algoritmos baseados em Histórico de Processo. Tal escolha pelos métodos estatísticos 

deve-se ao fato de que os sistemas industriais atuais contém inúmeras variáveis de 

processo monitoradas e o volume de dados que pode ser registrado desses processos é 

bastante significativo. Como os métodos baseados em Histórico de processo dependem 

essencialmente da quantidade e qualidade da base de dados gerada, a aplicação desses 

métodos torna-se bastante interessante. Além disso, os métodos baseados em Histórico 

de processo apresentam uma característica muito positiva que é a flexibilidade em 

relação às mudanças estruturais do sistema monitorado. Para os métodos baseados em 

modelos matemáticos, uma mudança estrutural requer uma mudança nos modelos 

projetados, o que, do ponto de vista matemático, pode ser um procedimento 

demasiadamente complexo. Por outro lado, como os métodos baseados em histórico 

dependem apenas dos dados gerados, a facilidade de gerar uma nova base de dados 

pode ser mais viável do que projetar um novo modelo matemático.  Existe uma ampla 

gama de algoritmos que seguem esta vertente, incluindo variações de um mesmo 

método e métodos híbridos, que envolvem dois ou mais algoritmos previamente 

estabelecidos. Dentre os métodos estudados, inicialmente foram considerados dois deles 

para esse projeto: Análise de Componentes Principais (do inglês, Principal Component 

Analysis – PCA), e Mínimos Quadrados Parciais (do inglês, Partial Least Square – 

PLS). 
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Esses dois algoritmos tratam-se de métodos estatísticos de múltiplas variáveis, 

ou seja, eles monitoram simultaneamente diversas variáveis de processo. Tais métodos 

evoluíram de abordagens de monitoramento estatístico de uma única variável, nas quais 

se adotam limiares inferior e superior para parâmetros da variável (média, variância, 

etc.), que representam condições nas quais o processo operaria em condições normais, 

isto é, sem a ocorrência de falhas. De acordo com o critério do projetista, esses limiares 

podem ser definidos tão próximos ou tão distantes quanto desejados. O que se deve 

levar em conta é que limiares muito próximos criam uma zona de controle muito 

restritiva, o que levaria a uma alta incidência de alarmes falsos. Por outro lado, limiares 

muito afastados criam uma zona de controle maior, o que pode incorrer em um grande 

número de falhas não detectadas. A taxa de alarmes falsos e a taxa de falhas não 

detectadas são, portanto, critérios altamente relevantes nos projetos de sistemas de 

monitoramento de falha.  

Em sistemas mais complexos, que envolvem elevado número de variáveis, 

devem ser empregadas técnicas multivariáveis, nas quais são considerados não apenas 

os valores individuais das variáveis, mas também a correlação entre elas (correlação 

espacial). Dentre estas, uma das principais técnicas empregadas é a Estatística    de 

Hotteling, publicada originalmente no artigo de Hotteling [5]. Enquanto a estatística    

é responsável pela checagem de limites, os algoritmos da Análise de Componentes 

Principais (PCA) e Mínimos Quadrados Parciais (PLS) são técnicas que facilitam a 

extração de informação dos dados coletados. São essencialmente técnicas de redução de 

dimensionalidade, cuja principal função é reduzir a dimensão do espaço das variáveis de 

processo observadas, reduzindo a informação redundante e retendo a maior quantidade 

de informação correlacionada entre essas variáveis. 

De acordo com Venkatasubramanian et al. [3], são enumeradas dez 

características desejadas para um sistema de monitoramento de falhas:  

 Rapidez na detecção e diagnóstico de falhas;  

 Isolabilidade (capacidade de distinção entre os diferentes tipos de falha);  

 Robustez (em relação à presença de ruído e incertezas);  

 Capacidade de identificar novidades (capacidade de reconhecer e 

classificar corretamente a ocorrência de novas falhas);  

 Capacidade de estimar os possíveis erros de classificação;  

 Adaptabilidade (às mudanças externas e internas do sistema);  

 Facilidade de explicação (sobre a origem e evolução da falha no 

sistema); 

 Requisitos de modelagem;  

 Requisitos computacionais e de armazenamento; 

 Capacidade de identificar múltiplas falhas. 
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1.1 Objetivos 
 

Este projeto de Mestrado tem por objetivo a aplicação de técnicas baseadas em 

métodos estatísticos para a detecção de falhas numa planta didática que emula, em 

pequena escala, processos reais da indústria. O segundo objetivo é aplicar 

experimentalmente o sistema de detecção de falhas, pois, apesar da existência de uma 

ampla gama de trabalhos na área de monitoramento de falhas, os dados são obtidos 

através de simulações. Desta forma, o estudo do comportamento do sistema através de 

dados experimentais envolve diversas nuances e aspectos únicos, que não seriam 

observados de outra forma. 

O presente capítulo apresenta uma introdução com contextualização do trabalho, 

descrição da proposta e dos objetivos pretendidos. O Capítulo 2 consiste numa revisão 

bibliográfica, com uma descrição dos trabalhos realizados na área nas últimas décadas. 

No Capítulo 3 são apresentadas as técnicas estatísticas de múltiplas variáveis utilizadas 

no sistema de detecção de falhas: Análise de Componentes Principais (PCA) e Mínimos 

Quadrados Parciais (PLS). A planta didática utilizada no sistema de detecção de falhas, 

com seus dispositivos e equipamentos, bem como as estratégias de controle adotadas é 

apresentada no Capítulo 4. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos no 

Capítulo 5. As conclusões e considerações finais são apresentadas no Capítulo 6. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

O monitoramento de falhas em sistemas industriais vem sendo abordados na 

literatura há algumas décadas. Uma das referências sobre o assunto que merece 

destaque é Himmelblau et al. [6]. O autor faz um estudo sistematizado e abrangente, 

com uma revisão bibliográfica dos estudos na área. Dentre as diversas técnicas para a 

detecção e diagnóstico de falhas são destacadas algumas como o uso de cartas de 

controle de processo, os métodos baseados em estimação de variáveis e de parâmetros e 

métodos baseados em reconhecimento de padrões. São apresentadas ainda, as árvores de 

falhas e técnicas de análise de riscos. 

Basseville e Nikiforov [7] apresentaram o projeto de algoritmos de detecção de 

mudança on-line e uma análise das performances desses algoritmos sob os mesmos 

critérios. Neste trabalho, são discutidas tanto a abordagem Bayesiana como a não-

Bayesiana. 

Uma das primeiras tentativas de usar estatísticas no monitoramento em tempo 

real e nos sistemas de detecção de mudança foi visando controle de qualidade. Para este 

fim, foram empregadas as cartas estatísticas de uma variável, como a carta de Shewhart, 

que foi apresentada em 1931 por Shewhart [8] e a carta de soma cumulativa (CUSUM) 

em 1954, abordada por Page [9]. Como mencionado anteriormente, a abordagem das 

cartas de controle baseia-se na suposição de que um processo permanecerá em estado de 

controle enquanto os dados gerados pelo processo estiverem dentro da zona de 

confiança definida pelas estatísticas de histórico do processo. Dentre outros trabalhos 

que abordam as cartas de controle de processo destacam-se: Alt [10], Alt [11], Alt e 

Smith [12], Ryan [13], Fuchs e Benjamini [14].  

No Controle de Processos Estatísticos (do inglês Statistical Processs Control – 

SPC), com o aumento da complexidade dos processos, veio o estudo e a aplicação das 

técnicas estatísticas de múltiplas variáveis, poderosas ferramentas em termos de 

compressão de dados e de redução de dimensionalidade. São técnicas otimizadas em 

termos de manutenção de informação essencial e eliminação de redundância e ruído em 

grandes volumes de dados. Dentre estas técnicas, a Análise de Componentes Principais 

(PCA) foi inicialmente proposta por Pearson [15], sendo aperfeiçoada mais tarde por 

Hotteling [16]. O PCA, que é uma das técnicas clássicas, foi bastante discutido na 
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literatura com abordagens tanto em livros (por exemplo, Anderson [17] e Jackson [18]) 

quanto em artigos científicos (a exemplos de Wold [19] e Wold et al. [20]). Outros 

trabalhos que também abordam a Análise de Componentes Principais incluem: Kourti e 

MacGregor [21], MacGregor [22], Raich e Cinar [23], Raich e Cinar [24] e Zhang et al. 

[25].  

Os Mínimos Quadrados Parciais (PLS), outro método de redução de 

dimensionalidade, conceitualmente similar ao PCA, originou-se do trabalho de Wold 

[26] no campo da econometria, entre o meio da década de 1960 e o começo da década 

de 1980, sendo desenvolvido a seguir pelo próprio Wold e os seus colaboradores na 

década de 1980, com publicação em três trabalhos: Wold et al. [27], Wold et al. [28] e 

Wold et al. [29]. 

O trabalho original de Wold voltado para a econometria passou a ser aplicado 

com êxito também no campo da quimiometria, como abordado no trabalho de Kowalski 

et al. [30]. Com o sucesso da aplicação na área da quimiometria, o PLS foi empregado 

nas mais diversas áreas científicas como bioinformática, engenharia de alimentos, 

medicina, farmacologia, ciências sociais e tantas outras áreas, como podem ser vistos na 

literatura com os trabalhos de Nguyen e Rocke [31], M. Martens e H. Martens [32], 

Worsley [33], Nilsson et al. [34], Hulland [35] e Lobaugh et al. [36].  

O PLS, como explicado em detalhes no capítulo 3, comumente trabalha com a 

correlação entre dois blocos de variáveis. Alguns estudos na área trabalham com 

extensões mais generalizadas do PLS que são capazes de modelar relações entre um 

número maior de blocos de variáveis. Essa abordagem de multiblocos foi explorada nos 

trabalhos de Wangen e Kowalsky [37], Westerhuis et al. [38], H. Wold [39], Smilde et 

al. [40], Mardia et al. [41]. 

A eficiência do método PLS é discutida no trabalho de Phatak et al. [42], que 

aborda a eficiência do método em termos de variância, ao passo que em Goutis [43], 

Lingjærde e Christophersen [44] e Butler e Denham [45] é discutida a eficiência do PLS 

em relação às suas propriedades de redução (shrinkage properties). Em Frank e 

Friedman [46] e em Almøy [47] são realizados estudos do PLS através de simulações 

com o objetivo de avaliar a performance do método. 

No trabalho de Schölkopf e Smola [48], o método Kernel é aplicado ao PLS 

como uma solução para estender o uso das ferramentas de análise de dados lineares para 

problemas envolvendo não linearidades. 

Numa coletânea recente, os editores Esposito Vinzi et al. [49] reúnem uma série 

de trabalhos que apresentam os desenvolvimentos e aplicações recentes do PLS. 

Por serem técnicas clássicas, há diversos relatos de aplicações bem sucedidas 

tanto do PCA quanto do PLS. Relatos do uso dessas técnicas no gerenciamento de 

falhas em processos foram dados por MacGregor et al. [50], MacGregor et al. [51] e 

MacGregor e Kourti  [52]. 
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Kresta et al. [53] expuseram a metodologia básica da utilização do SPC de 

múltiplas variáveis em processos contínuos com um número elevado de variáveis de 

processo e de qualidade. Também para processos com grande número de variáveis, mas 

utilizando métodos de PLS de múltiplos blocos, destaca-se o trabalho de MacGregor et 

al. [51]. No mesmo ano, Nomikos e MacGregor  [54] usaram o PCA multiway para 

ampliar o uso de métodos de projeção de múltiplas variáveis para processos em lote (do 

inglês bacht processes). O PCA multiway é utilizado para extrair a informação dos 

dados de trajetória de múltipla através da projeção desses dados em espaços de 

dimensão reduzida definido por variáveis latentes ou componentes principais. Para lidar 

com não-linearidades, Qin e McAvoy [55] propuseram uma abordagem de rede neural 

PLS que incorporou redes com feedforward na modelagem do PLS. Um algoritmo PCA 

não-linear foi utilizado por Dong e McAvoy [56] para tratar de não-linearidades em 

processos em lote (batch processes). Combinando análise de componentes principais e 

técnicas de análise de discriminação, Raich e Cinar [57] propuseram uma metodologia 

estatística integral.  

Dunia et al. [58] empregaram o PCA para detecção de falhas em sensores e para 

identificação através de reconstrução. Nesta abordagem cada sensor é validado supondo 

a falha em um sensor enquanto os demais são usados para reconstrução usando o 

modelo PCA.  

Os algoritmos clássicos do PCA e PLS apresentam algumas limitações e, por 

isso, diversos estudos com variantes dessas técnicas foram realizados ao longo dos anos.  

Os algoritmos utilizando modificação de posto um e a tridiagonalização de Lauczos 

foram apresentados para o PCA recursivo por Li et al. [59]. Um algoritmo similar foi 

demonstrado por Qin [60], que usou uma técnica de PLS recursivo para modelagem 

adaptativa. Nesse estudo foi mostrado que, em comparação ao PLS tradicional, a versão 

recursiva levava vantagem tanto em termos de quantidade de memória requisitada 

quanto em termos de velocidade de processamento. Outra variação da técnica é o PCA 

em múltipla escala (do inglês Multiscale PCA – MSPCA), unindo PCA e análise 

wavelet, por Bakshi [61]. O PCA atua descorrelacionando as variáveis através da 

identificação da relação linear entre elas e a análise wavelet consegue extrair 

características determinísticas e fazer uma detecção aproximada de medições 

autocorrelacionadas. O MSPCA é capaz de eliminar os ruídos estacionários e os não-

estacionários de forma mais eficiente que a aplicação isolada do PCA ou do wavelet. 

Qin e Li  [62] discutiram a detecção e identificação de falhas em sensores 

usando a abordagem dos resíduos estruturados com sensitividade máxima (do inglês 

Structured Residuals Approach with Maximum Sensitivity – SRAMS) para a validação 

de sensores. A abordagem foi baseada no PCA e funcionou bem para processos de 

quase-estado-estável (do inglês, quase-steady-stateprocess) (i.e., sem transições 

drásticas). 

Dunia e Qin [63] apresentaram uma metodologia que analisou o subespaço de 

falhas de processo e detecção de falhas de sensores. Condições necessárias e suficientes 
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para a capacidade de detecção (ocorrência de uma falha), reconstrução completa ou 

parcial (reconstrução das variáveis medidas, se a falha for conhecida), capacidade de 

identificação (decisão por uma falha em particular dentre um conjunto de falhas) e 

isolabilidade completa e parcial de uma falha de outras falhas foi apresentado. Esta 

metodologia foi explicada por sua aplicação em um processo de separação 

compreendendo duas colunas de separação. Outro trabalho sobre o PCA melhorado para 

identificação de falha foi apresentada por Wachs e Lewin [64]. A ideia da soma 

recursiva dos últimos scores do PCA para gerar estatísticas descritivas para o 

monitoramento de processo e resolução melhorada com a melhoria das correlações 

através de deslocamentos de tempo ótimo foram discutidas nos seus trabalhos. 
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Capítulo 3 

Métodos Estatísticos de Múltiplas 

Variáveis 

Este capítulo apresenta uma revisão teórica acerca dos métodos PCA e PLS. A 

descrição desses métodos e dos respectivos algoritmos é facilmente encontrada na 

literatura. Para a revisão apresentada neste capítulo foi usado como base o texto de 

Chiang et. al. [65]. Outros trabalhados que podem ser citados como referências básicas 

são: Jackson [66], Jolliffe [67], Izenman [68], Hastie et. al. [69], Abdi [70] e Rosipal e 

Krämer [71]. 

 

3.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 
 

A Análise de Componentes Principais (do inglês, Principal Componente 

Analysis – PCA) é essencialmente uma ferramenta de redução de dimensionalidade, 

considerada ótima em termos de captura da variabilidade contida nas variáveis de 

processo analisadas, ao mesmo tempo em que elimina toda a redundância e o ruído 

contidos nessas variáveis. Em termos algébricos, o PCA tem como objetivo encontrar 

uma nova base de dimensão reduzida para representar um conjunto de dados, de tal 

forma que se mantenha a informação essencial que caracteriza o conjunto de dados 

original. 

O primeiro passo na aplicação do PCA é a construção da matriz de dados 

      , composta de   colunas correspondendo às   variáveis observadas do processo 

e   linhas, que representam as observações de cada variável em   instantes de tempo. A 

partir desses dados, o passo seguinte consiste em encontrar uma nova base (matriz 

      ) que seja uma combinação linear da base original (a matriz de dados  ) e que 

reexpresse, em um espaço de dimensão reduzida  , a mesma informação contida nos 

dados originais. É definida então a matriz     , a matriz de transformação, que 

estabelece a seguinte relação: 

    , 
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em que os vetores linha                   que compõem a matriz  , serão os 

componentes principais de  . Além de ser uma combinação linear dos vetores que 

compõem a base representada pela matriz  , são estabelecidas outras características 

para que se possa definir a matriz Y. 

A primeira característica é que em qualquer conjunto de dados a taxa de ruído 

presente deve ser a mínima possível. Para medir essa quantidade é utilizada a relação 

sinal-ruído (do inglês signal-to-noise ratio – SNR), expressa em termos de variâncias 

(  ): 

SNR = 
      

 

      
  

Uma alta relação sinal-ruído (SNR    1) indica que o conjunto de dados não é 

significativamente degradado pelo ruído. Fazendo uma análise para um caso de 

dimensão reduzida, com duas variáveis, por exemplo, quando os dados são expostos 

graficamente eles assumem uma configuração denominada de nuvem de dados. Esta 

nuvem pode apresentar diversas formas, de acordo com o grau de interação entre os 

dados. A forma da nuvem pode ser mais alongada numa dada direção, indicando alta 

correlação entre as variáveis observadas ou, em outras palavras, indicando uma alta 

redundância nas medições. Por outro lado, se a configuração da nuvem apresenta um 

aspecto mais arredondado, isso indica que existe uma baixa correlação entre as variáveis 

observadas ou, equivalentemente, pouca redundância. Entretanto, com o aumento da 

dimensão do espaço observado, essa visualização torna-se muito difícil ou mesmo 

impossível. Para contornar essa limitação, é utilizada como ferramenta o PCA, que 

torna possível a identificação das direções que apresentam as maiores variâncias 

representadas na forma das componentes principais. Então, para obter a menor relação 

sinal-ruído, é preciso encontrar na nuvem de dados a direção de máxima variância. Com 

isso, o passo seguinte é rotacionar a base de dados para que ela se encaixe na direção de 

máxima variância. 

Para o caso de múltiplas variáveis, como é de interesse neste estudo, faz-se 

necessário o uso da matriz de covariâncias (  ) para entender a correlação entre todas as 

variáveis avaliadas no processo. Algumas características são esperadas da matriz de 

covariâncias: 

    deve ser uma matriz diagonal. Desta forma,   será descorrelacionada; 

 Cada dimensão sucessiva em   deve ser ordenada pelo posto, de acordo 

com a variância. 

Para a aplicação do PCA, o primeiro passo é a construção de uma matriz de 

dados   (de dimensão      ). Depois é feito o pré-tratamento dos dados, subtraindo-

se a média de cada variável. A seguir é calculada uma matriz de covariâncias  . Então 

são encontrados os autovetores e autovalores desta matriz. Os autovalores são dispostos 

em ordem decrescente de magnitude na diagonal principal de uma matriz quadrada. A 

razão de um autovalor pela soma total dos autovalores indica a contribuição relativa 
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daquele autovalor na variância total dos dados analisados. Somente alguns dos 

primeiros autovalores serão responsáveis pela maior parte da variância. Esse número de 

autovalores,  , será escolhido de acordo com a porcentagem de variância que eles 

guardam, sendo daí em diante chamados de componentes principais. Com os primeiros 

  autovalores definidos, será criada uma matriz de transformação   (de dimensão 

   ), cujas colunas correspondem aos autovetores associados aos   autovalores 

selecionados anteriormente. A matriz   é chamada de matriz de carregamento (do 

inglês, loading matrix) e os seus vetores são chamados de vetores de carregamento. 

Com a matriz de dados ( ) e a matriz de transformação ( ) é calculada a matriz  , 

também chamada de matriz de pontuação (do inglês, score matrix), ou seja, a 

representação dos dados originais num espaço de dimensão reduzida. 

Depois disso, é feita a projeção de   de volta ao espaço observado de dimensão 

 : 

 ̅       

É calculada, então, a matriz residual   pela diferença entre   e  ̅: 

         ̅ 

O espaço residual captura as variações no espaço observado gerado pelos vetores 

de carregamento associados aos       menores autovalores. Os subespaços gerados 

por  ̅ e   são chamados respectivamente de espaço de pontuação (do inglês, score 

space) e espaço residual. O espaço residual apresenta uma baixa relação sinal-ruído, e a 

subtração desse espaço do espaço   cria uma representação mais precisa do processo, 

ou seja, o espaço gerado por  ̅. 

O PCA define o grupo de teste, mas para a etapa de detecção de falhas é aplicada 

a técnica de detecção de limiares como explicado anteriormente. Como se trata de 

múltiplas variáveis, será utilizada a estatística    de Hotteling. Dados um vetor de 

observação    da matriz de dados  , assumindo que a matriz diagonal de autovalores 

(       ) é invertível e   é a matriz de autovetores, a estatística    pode ser 

calculada a partir das informações obtidas com o PCA da seguinte maneira: 

                   

Se for utilizada a matriz  , com apenas os a autovetores associados aos   

maiores autovalores (i.e, as componentes principais), a estatística    de Hotteling passa 

então a ser: 

           
     

Com    contendo apenas as primeiras   linhas de  , essa estatística    medirá 

apenas as variações no espaço de pontuação (do inglês, score space). Conhecendo-se a 

média e a covariância reais, os limiares para a estatística    são calculados por: 
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    , 

em que   
     é uma distribuição com   graus de liberdade. Se ao invés de ser 

conhecida, a matriz de covariância for estimada, então os limiares para a estatística T² 

serão calculados através da seguinte relação: 

  
   

            

      
            

Para detectar pontos fora do conjunto de treinamento, o limiar utilizado é dado 

por: 

  
   

                                     

                  ⁄                  
 

 

3.2 Mínimos Quadrados Parciais (PLS) 
 

Os mínimos quadrados parciais (do inglês, Partial Least Squares – PLS) são 

uma técnica de redução de dimensionalidade que trabalha com duas matrizes: uma 

matriz preditora   e outra matriz predita  . A técnica busca a máxima covariância entre 

a matriz   (independente) e a matriz   (dependente) para cada componente do espaço 

reduzido. O PLS discriminante é executado de forma que a matriz preditora contenha 

todas as variáveis de processo enquanto direciona a matriz   para a tarefa de 

diagnóstico de falhas. O PLS também é conhecido como projeção para estruturas 

latentes. 

O PLS calcula os vetores de carregamento (loading vectors) e os vetores de 

pontuação (score vectors) correlacionados com a matriz predita e que ao mesmo tempo 

mantêm grande parte da informação da matriz preditora, i.e., mantêm a variância das 

variáveis observadas na matriz  . O método é classificado em PLS1, se há apenas uma 

variável na matriz  , ou como PLS2, se há múltiplas variáveis observadas na matriz 

predita. Duas etapas essenciais na aplicação da técnica do PLS são a calibração e a 

predição. Dois dos mais utilizados algoritmos para a calibração são os Mínimos 

Quadrados Parciais Não-Iterativos (do inglês, Non-Iterative Partial Least Squares – 

NIPALS) e o SIMPLS. Na etapa de predição, quando o PLS discriminante é utilizado 

para classificação de padrões, as variáveis preditas são classificadas como ‘1’, para 

indicar membros pertencentes a uma dada classe, e ‘0’, para membros fora de uma 

classe. A função do PLS discriminante é determinar a classe predita. Equivalentemente 

ao PCA, no qual eram calculadas as componentes principais, no PLS serão calculadas as 

variáveis latentes. Com essas variáveis serão feitas as decomposições simultâneas das 

matrizes   e   em   variáveis latentes, sendo que   é a ordem de redução do PLS. 
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O primeiro passo na execução do algoritmo PLS é a definição das matrizes 

         (preditora) e           (predita), com   sendo o número de variáveis 

preditoras (o número de medições em cada observação),   é o número de observações 

no grupo de treinamento e   é o número de variáveis de observação na matriz  , no 

caso do PLS discriminante,   representa o número de classes de falha. Para compor a 

matriz   são consideradas   classes de falhas e para cada variável em uma dessas 

classes (         ) haverá            observações, respectivamente. Os dados 

coletados serão armazenados na matriz       , assim como foi feito para a técnica do 

PCA. As primeiras    linhas conterão dados da classe de falhas 1, as segundas    linhas 

conterão dados da classe 2 e assim por diante até a classe  , totalizando   linhas.  

Para criar a matriz predita   pode ser o utilizado o método do PLS1, no qual 

cada uma das   variáveis preditas é modelada individualmente, ou utilizando o PLS2, 

no qual as variáveis são modeladas simultaneamente, de acordo com Martens e Naes 

[72]. Como mencionado anteriormente, no PLS discriminante (utilizado no diagnóstico 

de falhas) os elementos serão ‘1’ (pertencente à classe) ou ‘0’ (não pertencente à 

classe), cada uma das   colunas representa uma classe de falhas e os primeiros    

elementos da primeira coluna serão iguais a ‘1’, o que significa que as primeiras    

linhas correspondem à classe de falhas 1. Para a coluna 2, os elementos das    linhas 

subsequentes  serão iguais a ‘1’ e os demais elementos serão iguais a ‘0’, da mesma 

forma que antes, isso indica que essas    linhas contêm dados que pertencem à classe 

de falhas 2. Repete-se o processo até que seja formada a seguinte matriz:  

      

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agora, com   e  , são realizadas as decomposições das duas matrizes na forma 

do produto de uma matriz de pontuação por uma matriz de carregamento acrescida de 

uma matriz residual. Para a matriz  , essa decomposição é expressa por: 

        , 

em que           é a matriz de pontuação e           é a matriz de carregamento,   

é ordem de redução do PLS e           é a matriz residual. Da mesma forma a matriz 

predita   também pode ser decomposta em: 

       ̃. 
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Nesse caso a matriz de pontuação é          , a matriz de carregamento é           

e matriz residual é  ̃        . Essas duas decomposições podem ainda ser expressas em 

termos da soma dos produtos entre os vetores de pontuação e os vetores de 

carregamento, como colocado a seguir: 

  ∑    
 

 

   

    

e 

  ∑     
  

     ̃, 

para as quais    e    são os vetores coluna de pontuação das matrizes   e  , 

respectivamente. Os vetores transpostos   
  e   

  correspondem respectivamente aos 

vetores coluna de carregamento das matrizes   e  . Com essas decomposições o 

próximo passo é encontrar os vetores que estão correlacionados com   e que, ao mesmo 

tempo, descrevem a maior parte da informação (variância) contida em  , de acordo com 

Chiang et al. [65].  A correlação entre os dois blocos,   e  , é descrita pela relação 

linear obtida pelo coeficiente de regressão linear, tal como descrito abaixo: 

         

em que    é o valor estimado do vetor de pontuação de  ,    é o vetor de pontuação de   

e    é o coeficiente de regressão que estabelece a relação entre o bloco predito e o 

preditor. Em forma matricial essa relação também pode ser expressa como: 

    . 

Aqui B é uma matriz diagonal de dimensão       e   é formada pelos vetores colunas 

  . Fazendo a substituição de   pela matriz   na decomposição matricial de  , chega-se 

a: 

          

Com   sendo a matriz de erro de predição. Para o cálculo da matriz   será considerado 

que a norma-2 induzida de  ,     , (i.e., o valor singular máximo de F, de acordo com 

Golub e van Loan, [73]) seja minimizado. Os vetores de pontuação    e    são 

calculados para cada fator PLS               ) de forma que a covariância entre   e 

  seja maximizada em cada fator. Como discutido anteriormente, existem duas 

abordagens: o PLS1 e o PLS2. No caso do PLS1, as   colunas de   serão calculadas 

separadamente através de: 

         
      

Com iterações de              . Sendo que         é o i-ésimo vetor-coluna de  , 

           é a matriz de pontuação,           é a matriz de regressão,         é o 
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vetor carregamento e         é o vetor de erro de predição, em equivalência ao que foi 

visto na equação para o PLS2. 

 Como sugerido por Chiang et. al. [65], se as matrizes de pontuação (  e  ) e as 

matrizes de carregamento (  e  ) dos blocos   e   são calculadas de forma isolada, não 

serão consideradas as correlações entre os vetores de pontuação de cada bloco, o que 

resultaria numa fraca redução de dimensionalidade. Para solucionar esse problema é 

sugerido o uso do algoritmo NIPALS, que é uma abordagem interativa para calcular 

vetores de pontuação modificados de forma que o resultado das componentes 

rotacionados leva a uma regressão melhorada, de acordo com Chiang et al. [65].  

 O algoritmo do PLS2 é inicializado com      e     ,    , e    igual a 

qualquer coluna de       . As equações a seguir são executadas em laço até que ocorra a 

convergência (comparando o valor atual de    com o valor da iteração anterior): 

    
    

    

‖    
    ‖

 

           

    
    

    

‖    
    ‖

 

           

Com a convergência, será então calculado   : 

    
    

   

  
   

 

Os valores finais para            são ponderados pela norma de             : 

          
           

‖           ‖
 

                     ‖           ‖ 

                     ‖           ‖ 

Com    e    definidos, o próximo passo é o cálculo do coeficiente de regressão    

através da expressão: 

    
  

   

  
   

 

Finalmente são definidas as matrizes residuais    e   , que são recalculadas a cada 

iteração: 
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e 

               
 . 

O algoritmo passa para a próxima iteração e é repetido para                    

(em que cada fator dessa iteração é chamado de variável latente). As predições usando o 

PLS podem ser feitas usando o vetor observação e os vetores   ,   ,    e    (        

                 ). Outra possibilidade é a utilização da matriz de regressão: 

      (  
   )

  
(  

   )
  

  
   , 

em que as matrizes               ,         e                 são formadas, 

respectivamente, pelos vetores   ,    e    (para                    ). 

 Para o algoritmo PLS1, com as inicializações     ,     e i=1, são utilizadas 

equações equivalentes: 

      
    

    

‖    
    ‖

 

               

      
    

      

‖    
      ‖

 

     
  

     

    
     

 

                 
  

                         
 , 

com         e       . Assim como no PLS2, o processo é repetido para todas as 

variáveis latentes, de       até             . Depois de calculados todos os 

parâmetros para      , o algoritmo passa por uma nova iteração para              . 

Da mesma forma que no PLS2, as predições são calculadas a partir do vetor observação 

e dos vetores     ,      e      ou, alternativamente, utilizando a matriz de regressão    , 

referenciado por Alsberg et al.  [74] e Martens e Naes [72] 

                    

         (    
     )

  
(    

     )
  

    
     , 



 

19 

 

com as matrizes                 ,           e                  , formadas a partir 

dos respectivos vetores     ,      e     . 
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Capítulo 4 

O Processo 

4.1 Planta Didática Smar 
 

Para a aplicação dos sistemas de detecção de falhas com base nas técnicas de 

PCA e PLS foi utilizada a Planta Didática HART, FOUNDATION™ Fieldbus e 

PROFIBUS do fabricante Smar. Este equipamento faz uso de dispositivos e ferramentas 

empregados comumente na indústria para explicar, de forma didática, o funcionamento 

e a operação de malhas de controle. Com a estrutura física da planta montada é possível 

implementar, via software, diversas configurações e estratégias de controle sem que 

sejam necessárias modificações na estrutura física. A planta é configurada e operada 

através de um computador remoto, sendo monitorada por um software supervisório 

(Processview). Neste capítulo são apresentados os dispositivos e ferramentas que 

constituem a planta didática e a estratégia de controle adotada. A estrutura física da 

planta didática pode ser vista na figura 4.1 

A planta é montada sobre uma mesa metálica de alumínio, na qual são feitas as 

instalações mecânicas e elétricas. O sistema é composto por um reservatório de água e 

dois tanques: um de aquecimento e outro de mistura. A elevação do líquido do 

reservatório para cada tanque e a circulação da água no sistema é realizada por duas 

bombas hidráulicas distintas (Modelo: KSB Hydrobloc P500, Fabricante: Cienar 

Comercial Ltda.). Com vazão de até 451 L/min, elevação de líquido de até 70m, altura 

de sucção de 7m, cada bomba trabalha com temperaturas de até 80°C e pode ser vista na 

figura 4.2. A vazão de água em cada tanque é ajustada por duas válvulas de controle 

distintas, essas válvulas, figura 4.3, são do tipo globo (Modelo: 88-21125, Fabricante: 

Masoneilan – Dresser. Posicionador microprocessado Smar Foundation Fieldbus, 

modelo FY302-11-053). Para regular a ação das válvulas pneumáticas é utilizado um 

compressor de ar.  
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Figura 4.1: Planta Didática HART, FOUNDATION™ Fieldbus e PROFIBUS do 

fabricante Smar 

 

 

Figura 4.2: Bomba hidráulica da Planta Didática. 
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Figura 4.3: Válvulas de Controle (instrumentos em destaque na cor laranja) 

Para medição do fluxo de entrada de água em cada tanque, de aquecimento e de 

mistura, são utilizados dois rotâmetros de água (Modelo: 4T71205X12, Fabricante: 

OMEL), os quais indicam o valor instantâneo da vazão de água. Esses dispositivos são 

compostos de um tubo de vidro cônico entre dois terminais de conexão que são unidos 

por meio de tirantes. Um destes dispositivos é mostrado na figura 4.4.  

 

Figura 4.4: Rotâmetro de água. 

A planta dispõe ainda de um conversor estático, responsável por alimentar as 

resistências elétricas que aquecem a água no tanque de aquecimento. As resistências, 
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por sua vez, são de imersão (Modelo: CRC/3, Fabricante: Corel Resistências Elétricas), 

isto é, quando imersas na água, o próprio líquido torna-se o meio condutivo para a 

corrente elétrica.  

Uma chave de nível tem a função de detectar baixo nível de água no tanque de 

aquecimento. Quando isso ocorre, um comando é enviado para o painel de controle 

inibindo a ação do conversor estático. Desta forma impede-se que as resistências 

dissipem energia a menos que estejam imersas em água, evitando assim que as mesmas 

queimem. A chave de nível opera com dois eletrodos, sendo um o terra e o outro o 

eletrodo de atuação. Quando o nível da água atinge o ponto de operação e os eletrodos 

estão imersos, o circuito é fechado devido à condutividade da água e a potência 

dissipada devido à passagem da corrente elétrica pelos resistores, o que aquece o 

líquido. Um termostato (Modelo: T4 61 TS 040 69M 25/95 C XFS=90 CD1, Fabricante: 

Ashcroft) instalado no tanque de aquecimento tem a função de enviar um sinal de 

comando para inibir o conversor estático através de um contato quando uma 

temperatura limite é atingida. 

A planta utiliza o protocolo Fieldbus Foundation na comunicação de dados e os 

equipamentos que constituem a planta são os conversores e transmissores que utilizam 

esse protocolo. O LD302D, ilustrado na figura 4.5, é um transmissor de pressão 

diferencial Fieldbus, aplicado na medição de nível no tanque de aquecimento e usado 

em conjunto com o Orifício Integral para a medição de vazão de água.  

 

 

Figura 4.5: LD302D, transmissor de pressão Fieldbus. 
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O FI302, conversor Fieldbus/4-20mA, converte a informação no protocolo 

Fieldbus em corrente elétrica (numa faixa de operação que varia de 4mA a 20mA) para 

aplicações em campo. Possui três canais de saída independentes em corrente e a malha 

de controle envia através de um dos canais um sinal em corrente para o conversor de 

potência. O dispositivo pode ser visto na figura 4.6. 

 

Figura 4.6: FI302, conversor Fieldbus/4-20mA 

 

O transmissor de temperatura Fieldbus (TT302), figura 4.7, atua no 

sensoriamento de temperatura e pode ser configurado para utilizar tanto um sensor do 

tipo termopar quanto uma termoresistência. Outro dispositivo empregado na planta 

didática é o posicionador Fieldbus (FY302), figura 4.8, que é aplicado como 

posicionador para os atuadores pneumáticos no comando de abertura e fechamento das 

válvulas de controle. É utilizado ainda o Controlador Lógico Programável (CLP) 

LC700, figura 4.9, com retenção de programas em EEPROM, compatível com os 

equipamentos que utilizam o protocolo Fieldbus Foundation. Sua programação é em 

Ladder IEC-1131 e a comunicação em EIA-232-C e EIA-485. 
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Figura 4.7: TT302, transmissor de temperatura Fieldbus. 

 

 

 

 

Figura 4.8: FY302, posicionador Fieldbus. 
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Figura 4.9: LC700, Controlador Lógico Programável (CLP). 

 

4.2 Estratégia de Controle 
 

Diversas estratégias de controle podem ser implementadas utilizando o software 

de configuração da planta didática (Syscom). Com a finalidade de aplicar os algoritmos 

de detecção de falhas aplicando PCA e PLS, foi utilizado um sistema com duas malhas 

de controle. A primeira malha é um controle com vazão de água fria no tanque de 

aquecimento. A segunda malha trabalha com vazão de água fria no tanque de mistura e 

é realizada através de um controle PID básico. Na figura 4.10 pode ser visto um 

diagrama do funcionamento das malhas integradas de controle. 

Na malha 1, a água é elevada pela bomba hidráulica 1 do reservatório até o 

tanque de aquecimento. O fluxo é dado de acordo com a abertura da válvula de controle 

na entrada do tanque, o posicionamento da válvula é configurado manualmente através 

do sistema supervisório. O operador também estabelece uma temperatura de setpoint 

para a água no tanque de aquecimento (variável controlada) e o sistema tenta manter 

essa temperatura constante com antecipação da variável de vazão de entrada. O 

controlador envia um sinal de controle para o atuador (conversor Fieldbus), que regula 

uma corrente elétrica, na faixa de 4 a 20mA (variável manipulada), para que as 

resistências imersas dispersem potência na forma de calor e, assim, aqueçam a água. 

Na malha 2, a água aquecida proveniente da malha 1 circula para o tanque de 

mistura, no qual a temperatura (varável de controle) será controlada através de uma 

estratégia de controle PID básica. Nessa malha, a variável controlada é a abertura da 

válvula, que regula a vazão da água fria bombeada pela bomba hidráulica 2 a partir do 
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reservatório. A água quente proveniente do tanque de aquecimento é então resfriada 

pela água fria proveniente do reservatório até que seja alcançado o setpoint designado 

pelo operador. 

 

 

Figura 4.10: Diagramas das malhas de controle 1 e 2 do processo. (Fonte: 

Manual da Planta Didática HART, FOUNDATION™ Fieldbus e PROFIBUS do 

fabricante Smar). 

 

A água aquecida proveniente dos tanques retorna ao reservatório, no qual há um 

fluxo constante de água, com a água quente sendo escoada para fora do reservatório, ao 

mesmo tempo em que água resfriada é reposta no reservatório para realimentar todo o 

sistema. 

O processo é monitorado através do sistema supervisório (Processview) 

instalado em um computador remoto, através do qual também é realizado o registro dos 

dados gerados pela planta. Ao longo dos ensaios para treinamento e monitoramento 

foram registradas oito variáveis ao todo:      ,      ,      ,      ,      ,    , 

      e        . A variável       registra a porcentagem de abertura da válvula de 

controle na malha 1, que regula o fluxo de água que entra no tanque de aquecimento. 

Essa variável assume valores entre 0% (completamente fechada) e 100% 

(completamente aberta). Como será explicado, a variável       não foi utilizada nos 

sistemas de detecção, pois em todos os ensaios foi adotado um valor constante para a 
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abertura da válvula 1, que é operada manualmente pelo operador da planta.       é a 

variável que registra a porcentagem de abertura da válvula de controle na malha 2, da 

mesma forma partindo de 0% (fechada) a 100% (aberta).       é a variável controlada 

na malha 2 do sistema de controle. A terceira variável,      , contém os valores da 

altura da coluna de água no tanque de aquecimento, malha 1, com o tanque variando de 

completamente vazio a completamente cheio. Durante a configuração da planta, 

entretanto, a variável foi programada para assumir valores entre 0 (tanque 

completamente vazio) e 109,7 (tanque completamente cheio), em unidades 

adimensionais. É importante ressaltar que a mesma faixa de valores foi utilizada em 

todos os testes. Além disso, a unidade adotada para cada variável não interfere no 

resultado final, porque, como explicado anteriormente, todas as variáveis de processo 

são normalizadas em relação a média e variância.       e       registram, 

respectivamente, os valores da temperatura da água no tanque de aquecimento (malha 1) 

e no tanque de mistura (malha 2).       e       assumem valores na faixa de 26°C 

(água sem aquecimento, provida por fonte externa) a 80°C (temperatura máxima 

registrada pelos sensores).     é a variável que contém os valores da corrente elétrica, 

a variável manipulada na malha 1, responsável por elevar a temperatura da água no 

tanque de aquecimento da malha 1. O valor mínimo da variável     é de 4mA e o 

valor máximo é de 20mA. A variável       registra os valores de vazão de entrada no 

tanque de aquecimento e assume valores entre 0 m³/h (quando a válvula 1 está 

completamente fechada) e 1400m³/h (quando a válvula está completamente aberta e a 

vazão é máxima). A última variável         registra o valor do sinal de controle 

enviado do controlador da malha 1 para o atuador da mesma malha, ou seja, o sinal que 

modula a corrente que irá aquecer a água no tanque aquecimento. Essa variável assume 

valores na faixa de 0%, no qual o sinal de controle faz com que o atuador forneça uma 

corrente elétrica mínima de 4 mA, até 100%, quando o atuador fornece uma corrente 

máxima de 20mA. A seguir é apresentada uma tabela 4.1 com a informação resumida 

sobre as variáveis de processo registradas: 

Variável   Descrição 

      
Abertura da válvula que controla a vazão de entrada no tanque de 

aquecimento (malha 1). 

      
Abertura da válvula que controla a vazão de entrada de água fria no 

tanque de mistura (malha 2). 

      Nível da água no tanque de aquecimento (malha 1). 

      Temperatura da água no tanque de aquecimento (malha 1). 

      Temperatura da água no tanque de mistura (malha 2). 

    
Corrente elétrica fornecida para o aquecimento da água no tanque de 

aquecimento (malha 1). 

      Vazão de entrada da água no tanque de aquecimento (malha 1). 

        Sinal de controle para o atuador (malha 1). 

 

Tabela 4.1: Informação resumida sobre as variáveis de processo monitoradas. 
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Capítulo 5 

Resultados e Discussão 

Um sistema de detecção de falhas compreende duas etapas: treinamento e 

monitoramento. No treinamento, o processo é executado no laço de controle de forma 

que não ocorram falhas e de maneira que seja captada a maior quantidade possível de 

informação para caracterizar o sistema operando normalmente, isto é, sem ocorrência de 

falhas. Na etapa de monitoramento, com a base de dados devidamente adquiridos no 

treinamento, o estado do processo é constantemente testado e analisado para verificar 

uma possível ocorrência de uma falha.  

O registro dos dados do processo é feito por uma das rotinas (Persistent 

Trending) do programa supervisório (Processview) da planta didática. Conforme 

definido pelo usuário, os dados referentes às variáveis de processo foram coletados a 

uma taxa de amostragem de 2 segundos e o registro inicial foi feito no formato de 

planilha do Excel (.csv). Um dos problemas inicialmente encontrado foi que, para cada 

variável de processo monitorada, havia uma taxa de amostragem diferente, embora se 

tenha configurado uma taxa única para todo o sistema. Na prática, para determinadas 

variáveis, uma nova amostra era registrada apenas quando ocorria uma mudança no 

valor da mesma. Desta forma, ao final de um ensaio com a planta, cada variável 

apresentava um número distinto de amostras. Uma vez que para executar os algoritmos 

de PCA e PLS faz-se necessário um número igual de amostras registradas para cada 

variável de processo monitorada, para solucionar este problema as variáveis amostradas 

foram adequadas a uma mesma base temporal de amostragem. O algoritmo, criado no 

Matlab, teve como objetivo o preenchimento do número de amostras para igualar a 

amostragem de todas as variáveis de processo monitoradas. Com este algoritmo de 

ajuste, buscou-se expressar cada uma das variáveis com a mesma e, concomitantemente, 

a maior taxa de amostragem dentre as registradas. Sendo assim, quando num 

determinado instante de tempo não havia registro de amostra para uma dada variável, 

repetiu-se o último valor registrado para aquela variável até que fosse igualado o 

número de amostras para todas as variáveis monitoradas.  

Assim, foram realizados seis ensaios: o primeiro para o treinamento e os demais 

para o monitoramento. O primeiro passo para realizar o ensaio de treinamento, sem a 

ocorrência de falhas, foi a definição de uma faixa de operação para o sistema, isto é, 

uma faixa de valores possíveis para cada variável ao longo do tempo de teste. Com isso, 
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a variável      , a abertura da válvula de controle na malha, foi ajustada manualmente 

para operar com 95% de sua abertura total. A variável      , que representa a vazão de 

entrada no tanque de aquecimento, foi diretamente relacionada à variável      . Nos 

testes realizados, como a abertura da válvula permaneceu constante, a variável       

permaneceu numa faixa de operação bem limitada (variando na pequena faixa de 

valores entre 1365,9 m³/h e 1388,7 m³/h). Em relação à temperatura no tanque de 

aquecimento, foram escolhidos valores de setpoint variando entre 33,7°C e 40,2°C, o 

que na prática implicou registro de valores na faixa entre o mínimo de 32,09°C e o 

máximo de 34,47°C. O gráfico da figura 5.1 mostra os valores da temperatura no tanque 

de aquecimento (     ) em função do tempo. 

Figura 5.1: Gráfico da variável       em função do tempo durante a etapa de 

treinamento. 

Para o setpoint da temperatura no tanque de mistura, na malha 2, foram adotados 

valores na faixa entre 32,5°C e 34°C.  Com isso, devido à oscilação do sistema, foram 

registrados valores de temperatura no tanque de mistura numa faixa que vai de 31,96°C 

a 34,13°C, sendo esses os valores assumidos pela variável      . A variável    , 

que registra os valores da corrente elétrica que aquecem a água no tanque de 

aquecimento, oscilou na faixa de operação de 4mA a 20mA. As amostras registradas da 

variável     ao longo do tempo para o treinamento podem ser visualizadas na figura 

5.2. 
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Figura 5.2: Gráfico da variável     em função do tempo durante a etapa de 

treinamento. 

 Durante os testes registrou-se que      , a variável controlada na segunda 

malha de controle, assumiu valores percentuais no alcance entre 0% (válvula 

completamente fechada) e 100% (válvula completamente aberta). Para a variável 

       , a faixa de operação compreendeu valores na faixa entre 0%, sinal de comando 

para que o atuador emita uma corrente mínima de 4mA, e 100%, sinal de controle para 

que o atuador emita uma corrente máxima de 20 mA. 

 

5.1 Tipos de Falhas 

5.1.1 Falha de Processo 

Foram introduzidos três tipos de falhas na planta didática: falha no atuador, falha 

no sensor e falha de processo. Em geral, as falhas de processo tratam-se de falhas 

estruturais, ou seja, ocorrem na estrutura física do processo monitorado (evidentemente 

excluindo falhas em sensores e atuadores, que possuem classificações distintas). Dentre 

as inúmeras possibilidades de falhas de processo, podem ser citadas como exemplo: um 

vazamento em um tanque, a obstrução de um duto ou desgaste de algum equipamento, 

como uma bomba hidráulica. No caso deste projeto, a falha estrutural foi introduzida na 

válvula de controle da malha 1. Para emular a falha, fechou-se uma válvula manual na 

entrada da linha regulada pela válvula de controle 1, impedindo assim que a água 

percorresse o interior desta válvula de controle. Desta forma, foi simulada uma falha na 

qual a válvula de controle permanece completamente fechada e insensível ao comando 

de controle remoto do operador para que a mesma possa abrir ou fechar. Com a válvula 

completamente fechada, o fluxo de água na malha 1 é interrompido, a vazão de entrada 

passa a ser nula, fazendo com que o nível no tanque de aquecimento (malha 1) caia para 

zero e, consequentemente, a corrente elétrica emitida pelo atuador (variável    ) seja 
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nula, pois a planta automaticamente impede que o conversor estático envie corrente para 

as resistências quando estas não estão imersas em água. 

 

5.1.2 Falha de Sensor 

Os sensores são dispositivos de medição que convertem estímulos físicos ou 

químicos em um sinal elétrico mensurável, analógico ou digital. As falhas em sensores 

envolvem normalmente erros de leitura das variáveis de processo monitoradas. Esse 

desvio do comportamento esperado, por sua vez, faz com que os controladores 

executem ações de controle inadequadas. Dentre esses erros de leitura, é citado o 

surgimento de valores de off-set somados aos sinais medidos, o que pode ocorrer de 

forma instantânea ou gradual.  No segundo caso, como a propagação ocorre 

gradualmente, aumenta-se ainda a dificuldade de detecção da falha por um operador 

humano. Outra falha possível envolvendo sensores é a perda do sinal do dispositivo, 

tratando-se de uma falha grosseira e mais facilmente detectável mesmo sem o 

monitoramento através de um sistema de detecção de falhas.  

Neste projeto, uma falha em sensor foi emulada introduzindo um off-set no sinal 

de saída do sensor de temperatura (transmissor de temperatura TT302). A escala do 

sinal de saída foi alterada ao se introduzir um off-set de 20°C num primeiro teste e um 

off-set de 5°C num segundo teste.  Desta forma, a medição da temperatura no tanque de 

aquecimento, a variável de processo      , que normalmente registra valores numa 

faixa aproximadamente entre os 32°C e os 34°C passou a operar numa faixa de valores 

acima dos 50°C imediatamente após a ocorrência da falha no primeiro teste e acima dos 

39°C no segundo teste. O setpoint para a temperatura no tanque de aquecimento 

permaneceu em torno dos 33,8°C e, embora a temperatura real do processo estivesse 

próxima ao valor do setpoint, a falha no sensor fez com que o controlador recebesse um 

sinal de entrada (realimentação do sistema) corrompido. A ação imediata do controlador 

foi enviar um sinal de comando para que o atuador reduzisse a corrente fornecida para 

que a água no tanque de aquecimento (malha 1) resfriasse até a temperatura do setpoint. 

Com a leitura incorreta, a temperatura da água no tanque de aquecimento (variável 

     ) continuou a reduzir até atingir valores muito abaixo da faixa de operação 

adotada no treinamento do sistema. O mesmo ocorreu de forma mais sútil no segundo 

teste, que apresentou um erro de off-set menor do que aquele introduzido no primeiro 

teste. 
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5.1.3 Falha de Atuador 

O terceiro tipo de falha foi introduzida no atuador, que é o dispositivo final do 

sistema de controle. O atuador recebe a sinal de comando do controlador para que, 

através da sua atuação, alguma grandeza física seja modificada no sistema e, por 

consequência, seja atingido o ponto de operação designado para aquele sistema de 

controle, isto é, o set-point. Dentre os dispositivos mais comumente empregados como 

atuador estão as válvulas de controle, que são empregadas no controle de nível, por 

exemplo. No caso das válvulas, são comuns as falhas envolvendo emperramentos ou 

problemas de não-linearidade, neste caso, devido ao aparecimento de zonas mortas e 

histereses.  

Neste sistema em particular, o posicionador da válvula de controle 1, na malha 

1, não opera como um atuador, sendo ajustado manualmente pelo operador e não por 

um sistema de controle. O posicionador da válvula de controle na malha 2, por sua vez, 

é um instrumento atuador daquele sistema de controle. As três falhas emuladas neste 

projeto foram implementadas na malha de controle 1, sendo assim, não foi introduzida 

falha no atuador da válvula de controle 2. Neste caso, a falha de atuador foi introduzida 

no conversor estático, que ao receber o sinal de comando do atuador, teve sua resposta 

alterada por erro de off-set, assim como ocorrido na falha do sensor. No caso do atuador, 

a excursão do sinal de saída varia normalmente na faixa de 4mA a 20mA. Com a 

introdução da falha, a faixa de operação mudou para o mínimo de 7,2mA e o máximo 

permaneceu em 20 mA. Desta forma, quando foi solicitada uma redução de temperatura 

no tanque de aquecimento da malha 1, a resposta do atuador foi comprometida porque a 

partir do valor mínimo de corrente de 7,2 mA a água tendeu a esquentar muito 

lentamente atingindo valores acima do especificados como sendo a faixa de operação 

normal para a variável      , que em condições normais registra valores entre 32°C e 

34°C, aproximadamente. 

 

5.2 Treinamento 

O treinamento foi realizado num ensaio com aproximadamente 265 minutos de 

duração. Foram registradas dados das variáveis      ,      ,      ,      ,      , 

    e        através do software supervisório Processview a uma taxa de amostragem 

de 2 segundos. Como explicado anteriormente, foi registrado um número diferente de 

amostras para cada variável de processo monitorada. Esse problema foi corrigido com a 

aplicação do algoritmo de ajuste de amostras criado no Matlab. Após a correção feita 

pelo algoritmo, para cada uma das variáveis de processo foi registrado um número total 

de 6938 amostras.  

A princípio, para a estratégia de controle configurada, a variável       foi 

descartada do sistema de detecção, pois a válvula de controle permaneceu inalterada 
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durante toda a etapa de treinamento, de forma que os dados não acrescentariam qualquer 

informação de correlação para o sistema de detecção de falhas. No entanto, como será 

explicado posteriormente, a variável       foi excepcionalmente utilizada no 

monitoramento das falhas de sensor através do método PLS. 

Outra particularidade é que durante o treinamento não foi realizado o registro da 

variável        . A princípio, esta variável não seria utilizada para a detecção das 

falhas, o que de fato ocorreu nos ensaios com falhas de processo e falha de sensor. 

Porém, quando introduzida a falha no atuador, ao utilizar apenas as variáveis      , 

     ,      ,      ,     e       o resultado obtido não foi satisfatório, ou seja, a 

falha não foi detectada quando utilizada a técnica do PCA, tampouco quando aplicado o 

PLS. Por esse motivo, foi reconsiderado o emprego da variável        . Como a 

variável não fora registrada no treinamento, os dados para esta variável precisaram ser 

deduzidos. A variável         variou na faixa de 0% a 100%, representando o sinal de 

comando enviado do controlador para o atuador na malha 1 de controle. O valor mínimo 

de 0% faz com que o atuador responda com uma corrente de saída de 4mA, no outro 

extremo, o valor máximo de 100% da variável         implica uma corrente de saída 

do atuador de 20mA. Com isto, uma variação de 1% no sinal de controle corresponde a 

uma variação de 0,16mA na corrente gerada pelo conversor estático, isto é, o atuador. A 

partir dos dados registrados no treinamento da variável    , foram então calculadas as 

amostras para a variável         de acordo com a seguinte relação: 

                                      

Os dados referentes à variável         foram utilizados apenas no treinamento 

para a detecção da falhas no atuador, utilizando tanto o método PCA quanto o PLS. 

Entretanto, os dados da variável de controle obtidos no ensaio para o monitoramento da 

falha foram registrados diretamente do processo utilizando o sistema supervisório. 

Para o treinamento com o PCA, em todos os testes realizados, foram utilizadas 

seis variáveis de processo. O resultado da análise de componentes principais aponta as 

diferentes quantidades de variância da matriz de treinamento obtidas para a soma 

cumulativa das componentes principais. Desta forma, a variância total em função da 

contribuição do número de componentes principais acumuladas é apresentada na tabela 

5.1. 

Pela tabela é possível observar que apenas a primeira componente principal é 

responsável por quase 47% da variância dos dados na matriz de treinamento e com as 

cinco primeiras componentes principais quase toda a informação contida nos dados da 

matriz de treinamento é retida. Teoricamente uma redução da representatividade do 

sistema para quatro ou cinco dimensões apresentaria um resultado satisfatório, pois, 

assim, pelo menos 93% da variância total seria captada. Na prática, foi testado 

inicialmente o sistema de detecção usando o PCA com quatro e depois com cinco 

componentes principais, mas o resultado obtido não foi satisfatório: as falhas 

simplesmente não puderam ser detectadas. Para que a detecção fosse possível, foi 



 

35 

 

preciso utilizar todas as seis componentes principais geradas na análise. Os resultados 

obtidos neste trabalho empregaram a técnica PCA e as seis componentes principais, sem 

redução de dimensionalidade. 

 

Número de Componentes Principais 

Acumuladas 
Variância Total Captada 

1 46,69% 

2 68,77% 

3 84,78% 

4 93,68% 

5 99,62% 

6 100% 

Tabela 5.1: Variância captada em função do número de componentes principais 

acumuladas. 

 

5.3 Validação  

 Com os dados obtidos no treinamento, foi necessário verificar se eles 

representavam adequadamente a operação da planta sem a ocorrência de falhas. Para 

tanto, antes de partir para o monitoramento das falhas, foi realizado um teste de 

detecção sobre parte das amostras registradas no próprio ensaio de treinamento. 

 Das 6938 amostras registradas para cada uma das variáveis de processo 

registradas durante o treinamento, 585 amostras foram retiradas para validar o conjunto 

de dados utilizado no monitoramento das falhas tanto para o PCA quanto para o PLS. 

Para cada uma das 585 amostras foi calculada a estatística    de Hotelling para verificar 

a validade dos dados e o resultado para o método PCA pode ser visto na figura 5.3 

enquanto o resultado para o PLS é apresentado na figura 5.4 
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Figura 5.3: Validação dos dados de treinamento para o método PCA. 

 

Figura 5.4: Validação dos dados de treinamento para o método PLS. 

 

Pelos gráficos 5.3 e 5.4 é possível ver que a estatística    calculada para as 585 

amostras, utilizando tanto o PCA quanto o PLS, permaneceram abaixo do limiar (linha 

tracejada) da detecção de falha. Portanto, os dados são adequados para representar o 

comportamento do modelo em operação normal. 

Para o PLS foram utilizadas sete variáveis na detecção de falha de processo: 

     ,     ,      ,      ,      ,     e      . A variável       foi definida 

com a variável dependente (como explicado no Capítulo 3) e as demais variáveis de 

processo foram definidas como independentes. Assim como no PCA, testou-se o 

número de variáveis latentes adotadas, chegando-se ao melhor resultado no treinamento 

com a adoção de quatro variáveis latentes. Para os testes com detecção de falha de 

sensores, as variáveis independentes adotadas foram      ,      ,      ,      , 
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    e      , e       como variável dependente. Também foram adotadas quatro 

variáveis latentes para a redução da dimensionalidade. No terceiro teste, com a falha 

introduzida no atuador, a variável     foi substituída pela variável         como uma 

das variáveis de processo do bloco independente, novamente a variável       foi 

definida como a variável dependente e a redução de dimensionalidade foi dada também 

por quatro variáveis latentes. Desta forma, com os dados obtidos nos ensaios 

executados, concluiu-se que o PLS apresentou melhores resultados em termos de 

redução de dimensionalidade em relação ao método PCA. 

 

5.4 Resultados 

 A seguir são apresentados os resultados para cada um dos três tipos de falhas 

emuladas: falha em processo, falha em sensor e falha em atuador. A avaliação de cada 

resultado e a comparação entre a aplicação de cada método, PCA e PLS, foi baseada nos 

seguintes critérios: efetividade da detecção, detecção de alarmes falsos, tempo de 

detecção e número de componentes principais ou variáveis latentes utilizadas. 

 

5.4.1 Detecção de Falha no Processo 

Foram realizados dois ensaios emulando uma falha no processo. No primeiro 

ensaio, foram registradas 1086 amostra (após a devida aplicação do algoritmo de ajuste 

de variáveis) para cada uma das seis variáveis de processo monitoradas:      ,      , 

     ,      ,     e      . Os comportamentos das variáveis      ,     e 

      são mostrados em gráfico nas figuras 5.5, 5.6 e 5.7, respectivamente 

Figura 5.5: Comportamento da variável Temp1 no primeiro ensaio de falha no 

processo. 



 

38 

 

Figura 5.6: Comportamento da variável Amp no primeiro ensaio de falha no processo. 

 

Figura 5.7: Comportamento da variável Vazao no primeiro ensaio de falha no processo. 

 

Utilizando o método PCA, após aplicar a estatística    de Hotelling a cada uma 

das 1086 amostras e calculando o limitante para a detecção de falhas, o resultado obtido 

pode ser visto na figura 5.8: 
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Figura 5.8: Detecção de falha de processo, primeiro ensaio, usando PCA. 

 

Pela Figura 5.8, no instante destacado, a estatística    de Hotelling para a 

amostra 578 registra o momento da ocorrência da falha, quando o gráfico ultrapassa o 

limitante calculado (linha tracejada). A falha, introduzida no instante correspondente à 

amostra 577, foi mantida até o final do ensaio, o que está registrado no gráfico, visto 

que a estatística de Hotelling calculada para cada amostra subsequente à detecção 

permaneceu acima do limiar. O tempo de detecção neste caso foi praticamente 

instantâneo. A variação súbita nos valores registrados pela variável       fez com que 

o sistema imediatamente saísse da faixa de operação designada na etapa de treinamento. 

Desta forma, a falha foi prontamente detectada ao se utilizar o método PCA e não foram 

registrados alarmes falsos no monitoramento desta falha.  

Para o mesmo ensaio também foi realizada a detecção da falha através da 

aplicação do algoritmo PLS.  O resultado pode ser avaliado na Figura 5.9: 

Figura 5.9: Detecção de falha de processo, primeiro ensaio, usando PLS. 
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A princípio, o resultado obtido na detecção com o PLS utilizando as mesmas 

variáveis empregadas na detecção de falhas de processo com o PCA não apresentou o 

resultado esperado. A falha não pôde ser detectada adequadamente e por isso foi 

introduzida uma nova variável tanto no treinamento, quanto no monitoramento da falha 

de processo usando a técnica PLS. A variável incluída foi      , que representa a 

porcentagem de abertura da válvula de controle na malha 1. Com a inclusão da variável, 

chegou-se ao resultado apresentado na figura 5.9. 

Assim como ocorrido no caso do PCA, com o PLS a detecção também ocorreu, 

mas não de forma imediata. Como explicado anteriormente, a falha foi introduzida no 

instante representado pela amostra de número 577, porém a detecção ocorre apenas a 

partir da amostra 655, como ilustrado na figura 5.9 quando a estatística de Hotelling 

calculada ultrapassou o limiar da detecção (linha tracejada). Entretanto, ainda é 

observado que no instante que a falha foi introduzida (amostra 577) houve um desvio no 

comportamento do gráfico. Mas, ao contrário do esperado, quando o limiar deveria ser 

extrapolado para indicar a ocorrência da falha, houve um declínio inicial para só depois 

de 78 amostras a falha ser devidamente detectada. Após atingir o ponto máximo, os 

valores da estatística calculados para as amostras na sequência atingiram a estabilidade. 

Nota-se, no entanto, que o gráfico permaneceu acima do limitante até o final do ensaio, 

assim como ocorreu com a análise de componentes principais, denotando que a falha 

persistiu durante todo esse período e também se observou que não ocorreram alarmes 

falsos. 

Um segundo ensaio foi realizado emulando o mesmo tipo de falha de processo, 

mas desta vez ocorrendo em um instante de tempo diferente do primeiro teste. Neste 

ensaio foi obtido um total de 1425 amostras, com cada amostra sendo registrada num 

intervalo de tempo de 2 segundos, como explicado anteriormente, e falha sendo 

introduzida no instante registrado pela amostra 751. Os gráficos das figuras 5.10 a 5.12 

mostram respectivamente o comportamento das variáveis Temp1, Amp e Vazao ao 

longo do segundo ensaio. 

Figura 5.10: Comportamento da variável Temp1 no segundo ensaio de falha no 

processo. 
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Figura 5.11: Comportamento da variável Amp no segundo ensaio de falha no processo. 

 

 
Figura 5.12: Comportamento da variável Vazao no segundo ensaio de falha no 

processo. 

 

 O gráfico da figura 5.13 mostra o resultado da aplicação da estatística de 

Hotelling para o segundo ensaio utilizando o método PCA. 
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Figura 5.13: Detecção de falha de processo, segundo ensaio, usando PCA. 

 

Em comparação à figura 5.8, o comportamento do gráfico na figura 5.13 foi 

praticamente o mesmo. A estatística    calculada para as amostras antes da falha 

ocorrer permaneceram abaixo do limiar até que a falha fosse detectada. Neste momento 

houve um súbito acréscimo da estatística    calculada, seguido de uma redução gradual 

na magnitude da estatística. No entanto, observa-se que a estatística    decresceu até o 

ponto de cruzar o limiar da detecção, voltando para a zona abaixo de linha que 

representa um ponto de operação normal. O que ocorreu foi que praticamente todas as 

variáveis monitoradas passaram a assumir um valor nulo, fazendo com que a estatística 

calculada também se aproximasse do valor zero. A falha, porém, persistiu até o final do 

teste ainda que não fosse detectada nas amostras finais. Assim como ocorrido 

anteriormente, a falha foi detectada com pouco atraso, sendo introduzida na amostra 751 

e detectada na amostra 757 e não foi registrada a ocorrência de alarmes falsos. 

 A mesma falha também foi detectada quando utilizado o método dos mínimos 

quadrados parciais, como mostra a figura 5.14. Assim como ocorreu no primeiro teste, a 

falha foi identificada várias amostras depois do instante em que foi introduzida. Aqui, a 

falha no processo foi detectada apenas na amostra 831, quando o gráfico cruza a linha 

tracejada do limiar. Como no primeiro ensaio, o comportamento do gráfico foi de um 

súbito decréscimo de magnitude quando a falha foi introduzida, embora o esperado 

fosse um comportamento invertido, sendo detectada com um atraso de 130 amostras. 

Algumas amostras após a detecção houve uma estabilização na estatística    calculada, 

mas a falha continuou a ser detectada em acordo com a situação registrada no teste. 
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Figura 5.14: Detecção de falha de processo, segundo ensaio, usando PLS. 

 

5.4.2 Detecção de Falha no Sensor 

 Os dois testes seguintes envolvem a introdução de falha no sensor. O mesmo 

tipo de falha, embora em instantes de tempo diferentes, foi simulada em ambos os 

testes: foi introduzido um erro de off-set no sinal na saída do transmissor de 

temperatura, o qual afere a temperatura da água no tanque de aquecimento da malha de 

controle 1. A diferença entre os testes é que na primeira situação o erro de off-set no 

sensor foi de 20°C e no segundo caso o erro foi de 5°C. As figuras 5.15, 5.16 e 5.17 

mostram o comportamento das variáveis Temp1, Amp e Vazao no primeiro ensaio 

realizado. O resultado da detecção utilizando o método PCA para o primeiro teste pode 

ser visto na figura 5.18. 

Figura 5.15: Comportamento da variável Temp1 no primeiro ensaio de falha no sensor. 
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Figura 5.16: Comportamento da variável Amp no primeiro ensaio de falha no sensor. 

Figura 5.17: Comportamento da variável Vazao no primeiro ensaio de falha no sensor. 

Figura 5.18: Detecção de falha de sensor, primeiro ensaio, usando PCA. 
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 No primeiro teste de falha de sensor foram registradas 929 amostras, a falha foi 

introduzida no instante correspondente à amostra de número 447 e, como visto na figura 

5.18, a detecção ocorreu assim que a falha foi introduzida e não foi foram registrados 

alarmes falsos. Pode ser visto que a estatística    de Hotelling calculada para a amostra 

imediatamente anterior ainda estava abaixo do limiar estipulado para a detecção da 

falha. Como nos casos anteriores, a estatística    calculada para as amostras seguintes à 

detecção aponta que a falha perdura até o final do teste. A mesma falha foi detectada 

utilizando-se o método dos mínimos quadrados parciais, de acordo com a figura 5.19. 

Figura 5.19: Detecção de falha de sensor, primeiro ensaio, usando PLS. 

 

Para o PLS a detecção ocorreu na amostra seguinte ao instante em que a falha foi 

introduzida (amostra 448), sendo detectada quase instantaneamente como ocorreu para a 

detecção usando o PCA. A estatística    calculada para as amostras antes da ocorrência 

da falha neste teste mostraram certa variabilidade na operação do sistema, entretanto o 

limiar para a detecção não foi violado e por isso não ocorreram falsos alarmes, o que 

está de acordo com o teste executado. 

 No segundo ensaio para a detecção de falha de sensor, houve um registro de 594 

amostras para cada variável de processo, sendo que a falha foi introduzida no instante 

correspondente à amostra de número 183. Os gráficos das variáveis Temp1, Amp e 

Vazao são apresentados nas figuras 5.20, 5.21 e 5.22, respectivamente. A detecção 

através do método PCA e do método PLS pode ser visualizada nas figuras 5.23 e 5.24, 

respectivamente. 
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Figura 5.20: Comportamento da variável Temp1 no segundo ensaio de falha no sensor. 

Figura 5.21: Comportamento da variável Amp no segundo ensaio de falha no sensor. 

Figura 5.22: Comportamento da variável Vazao no segundo ensaio de falha no sensor. 
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Figura 5.23: Detecção de falha de sensor, segundo ensaio, usando PCA. 

 

Figura 5.24: Detecção de falha de sensor, segundo ensaio, usando PLS. 

 

Em ambos os casos, é possível identificar o momento da detecção, quando a 

estatística de Hotelling ultrapassou o limiar estabelecido. Em ambos os casos, a 

detecção apontou que no instante da amostra 183 a falha foi deflagrada. Os gráficos das 

figuras 5.23 e 5.24 continuaram a acusar a falha até o final do teste, estando de acordo 

com o esperado e não foi registrada a ocorrência de alarmes falsos.  
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5.4.3 Detecção de Falha no Atuador 

 Para a última falha emulada, introduzida no atuador, foi realizado um único teste 

com um número total de 874 amostras, com a falha sendo introduzida a partir da 

amostra de número 172. A falha foi detectada utilizando a técnica de análise de 

componentes principais (PCA), assim como ilustrado na figura 5.25 e utilizando a 

técnica dos mínimos quadrados parciais (PLS), de acordo com a figura 5.26. 

Figura 5.25: Detecção de falha de atuador usando PCA. 

 

Figura 5.26: Detecção de falha de atuador usando PLS. 

 

No caso da detecção de falha de atuador, uma particularidade deve se observada. 

Como exposto anteriormente, foi utilizado um conjunto de variáveis diferentes em 

relação aos casos anteriores de falhas em processo e em sensor. No caso da falha no 
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atuador, foram utilizadas as variáveis:      ,      ,      ,      ,       e 

       , com a retirada da variável    . A razão dessa alteração é que o 

monitoramento da falha no atuador deve registrar a variável        , sinal de entrada 

no atuador, e não a variável    , que é o sinal de saída do atuador e também a variável 

que carrega o off-set responsável pela falha, uma vez que, mesmo com o acréscimo do 

off-set, a variável     ainda estará dentro da faixa de operação normal registrada 

durante a etapa de treinamento. Desta forma, os comportamentos das variáveis Temp1, 

Control e Vazao são representados, respectivamente, nos gráficos das figuras 5.27, 5.28 

e 5.29. 

Figura 5.27: Comportamento da variável Temp1 no ensaio de falha no atuador. 

Figura 5.28: Comportamento da variável Control no ensaio de falha no atuador. 
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Figura 5.29: Comportamento da variável Vazao no ensaio de falha no atuador. 

 

A falha foi introduzida a partir da amostra de número 172. Com isto, percebe-se 

pelas figuras 5.25 e 5.26 que a detecção ocorreu em ambos os casos e em instantes de 

tempo bem próximos entre si, mas com certo atraso em relação ao instante em que essa 

falha foi introduzida no sistema. No caso da detecção com o PCA, figura 5.25, a falha 

foi acusada apenas a partir da amostra 200, ou seja, após 28 amostras desde a ocorrência 

da falha. Como cada amostra foi registrada a cada 2 segundos, a detecção ocorreu em 56 

segundos após o momento em que foi introduzida a falha na planta. No caso da detecção 

com o PLS, figura 5.26, a falha foi identificada a partir da amostra 202. Foram 30 

amostras ou 60 segundos até que falha fosse efetivamente detectada. Portanto, nesta 

falha em particular o método PLS foi capaz de detectar a falha do atuador com mais 

prontidão do que o método PCA. Em ambos os casos, a falha continuou a ser detectada 

até o final do teste, exatamente como esperado e não foram registrados casos de alarmes 

falsos. 

 

5.5 Discussão Geral dos Resultados 

De uma forma geral, em todos os testes realizados houve êxito na detecção das 

falhas utilizando ambos os métodos. Entretanto, o ideal era que todos os testes tivessem 

ocorrido de forma padronizada, neste caso, com o treinamento e o monitoramento para 

cada uma das falhas sendo realizado com o mesmo conjunto de variáveis. Essa situação 

não pôde ser alcançada na prática com os dados disponíveis. 

A princípio, algumas medidas poderiam ser adotadas para se alcançar um 

resultado mais adequado. A primeira medida seria estabelecer um conjunto de variáveis 

de processo mais adequado para ser monitorado. A variável         é o maior exemplo 
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a ser citado, visto que a sua aplicação na detecção de falha no atuador foi crucial para 

atingir o resultado esperado. 

Uma segunda medida seria a possibilidade de definir uma faixa de operação 

ainda mais estreita para registrar os dados de treinamento, caracterizando com maior 

precisão a operação da planta didática em regime normal (isto é, sem falhas) de 

operação. Numa planta real, entretanto, o que vai definir a faixa de operação normal da 

planta é a própria rotina que deve ser executada naquele sistema e não uma faixa 

arbitrariamente limitada por um operador humano. Assim, uma terceira e mais adequada 

medida para conseguir melhores resultados na detecção seria obter uma base de dados 

com um maior número de amostras, ao invés de restringir ainda mais a faixa de 

operação da planta. Com mais tempo de monitoramento durante a operação da planta 

sem a ocorrência de falhas seria possível aumentar a quantidade de dados registrados 

para o treinamento do sistema de detecção. Desta forma, a caracterização do sistema 

sem a ocorrência de falhas através dos dados de treinamento seria mais acurada. 
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Capítulo 6 

Considerações Finais 

 Esta dissertação apresentou um sistema de detecção de falhas utilizando os 

métodos estatísticos de Análise de Componentes Principais (PCA) e Mínimos 

Quadrados Parciais (PLS) aplicados numa planta didática que emula, em escala 

reduzida, a operação de controle de uma planta industrial real. Foram simulados três 

tipos de falhas distintas: falha de processo, falha de sensor e falha de atuador. A 

detecção foi realizada utilizando a estatística    de Hotelling criando um limiar 

separando uma região na qual a planta opera normalmente e uma região na qual a 

operação ocorre com a presença de falhas. 

 Os resultados obtidos indicaram que as falhas, em todos os testes realizados, 

foram detectadas. Porém, foram feitas algumas ressalvas. A primeira delas foi que não 

foi utilizado um único conjunto de variáveis de processo em todos os testes. A detecção 

de falha de sensor utilizando o método PLS precisou de mais uma variável para se obter 

um resultado mais adequado. Além disso, no teste de detecção de falhas no atuador foi 

preciso substituir a variável     pela variável         a fim de se obter o resultado 

esperado. Em alguns casos, apesar de a falha ter sido detectada, isto não ocorreu de 

forma imediata. No caso mais crítico de atraso na detecção, foram necessários 260 

segundos, a partir do instante em que a falha foi introduzida no sistema, para que 

ocorresse a detecção da falha no processo quando aplicado o método PLS. 

 Neste caso, com as bases de dados registradas no treinamento e no 

monitoramento, a comparação entre os métodos PCA e PLS mostrou resultados muito 

próximos. De acordo com os critérios adotados, as falhas foram detectadas em todas as 

situações. Em alguns casos foram registrados pequenos atrasos até que as falhas fossem 

detectadas, mas não foram registradas ocorrências de alarmes falsos. Entretanto, 

algumas medidas poderiam aprimorar os resultados obtidos. Para tanto seria necessário 

obter um único conjunto de variáveis de processo para todas as falhas. Além disso, 

aumentar o tempo de teste para registrar um número maior de amostras para o 

treinamento também poderia implicar resultados melhores tanto para o PCA quanto para 

o PLS.  

 É importante ressaltar ainda a existência de uma gama muito maior de métodos 

estatísticos para a detecção e monitoramento de falhas, de uma forma geral, que não 
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foram abordados neste trabalho, citando como exemplos: a Análise do Discriminante de 

Fisher (do inglês, Fisher Discriminante Analysis ou FDA), como visto em Chiang et 

al.[75], e a Análise de Variável Canônica (do inglês, Canonical Variate Analysis ou 

CVA), como vista em Larimore [76]. Podem ser mencionados ainda, os métodos 

modificados das técnicas apresentadas neste trabalho, como é o caso do PCA 

probabilístico robusto (do inglês, Robust PPCA) em Chen et al. [77].  

 Outras sugestões para o aprofundamento deste trabalho em pesquisas futuras 

incluem ainda a detecção de múltiplas falhas simultâneas no sistema, introdução de 

falhas parciais, que tenham afeito parcial sobre o sistema monitorado, ou falhas totais. 

Além disso, as falhas podem ser introduzidas de forma gradativa, modificando 

sutilmente a estatística das variáveis monitoradas, o que torna ainda mais complexa a 

tarefa de detecção das falhas, tornando essa, outra área de interesse em estudos futuros. 

Outra possibilidade é a implementação de limiares adaptativos, em contrapartida aos 

limiares fixos que foram estabelecidos ao longo deste estudo. 

 Por fim, é preciso observar que a detecção neste trabalho não ocorreu em tempo 

real. Na prática, espera-se que a aplicação de um sistema de detecção de falhas ocorra 

concomitantemente à execução da operação do processo monitorado. E ainda, ressalta-

se a necessidade de explorar todo o sistema de monitoramento de falhas, indo além da 

detecção e contemplando as etapas seguintes: isolamento, diagnóstico e recuperação das 

falhas.   
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