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O livro “Identificação de sistemas dinâmicos lineares”, 181
páginas, dos Professores Antonio Augusto Rodrigues Coe-
lho e Leandro dos Santos Coelho, publicado pela Editora da
UFSC em 2004, aborda conceitos relativos à modelagem e
identificação de sistemas lineares, isto é, a formulação de
modelos matemáticos dinâmicos para sistemas reais.

Esses modelos matemáticos dinâmicos podem ser usados
desde o projeto até a operação de plantas, incluindo estu-
dos de viabilidade econômica de processos industriais, com
algumas importantes aplicações, tais como:

- Projeto de equipamentos, processos e plantas e seus respec-
tivos sistemas de controle;

- Pré-operação e operação de plantas, proporcionando
seleção de ajustes e projeto de leis de controle;

- Otimização das condições operacionais de plantas, para me-
lhor utilização de recursos disponı́veis.

A obtenção desses modelos pode ser feita de maneira teórica,
aplicando princı́pios básicos da Fı́sica, Biologia, Quı́mica ou
Economia ou de maneira empı́rica, usando observação direta
do processo, com dados experimentais.

Pode-se ainda combinar os métodos teórico e empı́rico,
aplicando-se técnicas de identificação para estimar os
parâmetros desconhecidos de modelos gerados teoricamente.

É nesse contexto que esta nova publicação apresenta sua
importante contribuição, apresentando os fundamentos ma-
temáticos e técnicas para a obtenção de modelos, quando
aproximações lineares são possı́veis.

Seu capı́tulo 1 apresenta a diferença entre modelagem e
identificação e, através de exemplos, dá idéia de como gerar
modelos de sistemas em tempo contı́nuo e discreto. A abor-
dagem teórica, aplicando os princı́pios básicos da área que
se está estudando, como a Fı́sica, Quı́mica, Biologia, Econo-
mia, é desenvolvida.

No caso de sistemas fı́sicos ou quı́micos, é comum se divi-
dir o todo em sub-sistemas, cujas propriedades sejam bem
compreendidas de experiências anteriores. Isso basicamente
significa que se empregam relações do sistema, que corres-
pondem a leis básicas da Fı́sica, como as de Newton, de Kir-
chhoff e equações de balanço de massa e energia. Outras
relações bem definidas, que têm suas bases em trabalhos ex-
perimentais anteriores, chamadas relações constitutivas, são,
também, aplicadas.

Esses sub-sistemas são, então, agregados matematicamente
e um modelo do sistema completo é obtido. Além disso, é
mostrado, em oposição à abordagem teórica, um exemplo de
modelagem por análise experimental, cujo estudo se segue
no capı́tulo 2.
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No capı́tulo 2, são apresentados os conceitos acerca de
identificação de sistemas e sua aplicação no controle adap-
tativo.

São mostradas as diversas técnicas de observação direta
dos dados operacionais do processo, obtidos através de
experimentação, i.e., relações de causa/efeito entre dados de
entrada/saı́da do processo.

Nesse caso, sinais de entrada e de saı́da do sistema são regis-
trados e submetidos a uma análise para se inferir um modelo.

No capı́tulo 3 são apresentados modelos de tempo contı́nuo
e discreto de ordem reduzida, bem como a representação de
perturbações em modelos de tempo discreto. Além disso,
as diversas implementações possı́veis de modelos de tempo
discreto, visando controle digital, são apresentadas.

No capı́tulo 4 realiza-se, inicialmente, a identificação não-
paramétrica de modelos de 1a e 2 a ordens, obtidos através
da resposta ao degrau. Em seguida, os autores apresentam a
identificação não-paramétrica realizada através de diagramas
de Bode (resposta em freqüência).

Expõe-se, no final desse capı́tulo, a identificação de sistemas
através da resposta impulsiva.

Assim, o capı́tulo 4 constitui um bom apanhado dos métodos
clássicos de modelagem em controle de processos.

No capı́tulo 5, apresenta-se uma longa discussão acerca
da estimação de parâmetros, tanto para sistemas recursivos
quanto não recursivos, incluindo-se ainda uma seção so-
bre estimação de parâmetros empregando-se variáveis ins-
trumentais.

Aqui, é interessante notar que os diversos algoritmos de
estimação são estudados e comparados, o que pode pro-
porcionar ao estudioso do assunto uma visão integrada das
técnicas utilizadas.

Por fim, no capı́tulo 6, expõe-se a aplicação da identificação
pelo método do relé, empregada em sistemas em malha fe-
chada e bastante utilizada, na prática, para realizar a sintonia
de controladores PID.

O livro emprega o MATLAB para resolver problemas. Ao
final de cada capı́tulo existe uma bem escolhida lista de pro-
blemas propostos.

Trata-se, sem dúvida, de um bom livro, conciliando teoria
e prática em engenharia, para aqueles que estão iniciando
na área de modelagem e identificação de sistemas lineares,
sendo recomendado para cursos de graduação da área de
Automação e Controle.
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