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Resumo do trabalho:   

Nas últimas décadas a computação aritmética tem atraído grande interesse da comunidade 

científica por contribuir no aprimoramento da computação numérica. Em geral, grande parte dos 

trabalhos científicos em sistemas dinâmicos empregam significativamente computação numérica. 

Utilizando conceitos da computação aritmética na análise, simulação e identificação de sistemas 

dinâmicos, este trabalho apresenta as seguintes contribuições: i) Aplicação da aritmética intervalar 

na estimação de parâmetros por meio de mínimos quadrados com o objetivo de avaliar erros 

numéricos e garantir robustez. Também é proposto o RMSE intervalar com a finalidade de 

verificar a qualidade dos modelos identificados. ii) Aplicação da forma do valor médio juntamente 

com a interseção de intervalos, na análise de mapas discretos, para a redução da largura do 

intervalo obtido. Os resultados são comparados com os valores obtidos utilizando o toolbox Intlab.  

iii)  Apresentação de uma inconsistência teórica na simulação de sistemas dinâmicos utilizando 

aritmética intervalar.  Observa-se que duas extensões intervalares naturais apresentam uma 

interseção vazia durante um intervalo de tempo finito, o que é contrário ao teorema fundamental 

da aritmética intervalar. Desta forma, foi proposto um procedimento para, pelo menos 

parcialmente, superar esse problema, baseado na união das duas pseudo-órbitas geradas. iv)  

Aplicação de modos de arredondamento de números de ponto flutuante para calcular o maior 

expoente positivo de Lyapunov (LLE). É apresentado como produzir duas pseudo-órbitas por 

meio de diferentes modos de arredondamento; essas pseudo-órbitas são usadas para calcular o 

limite inferior do erro (LBE). O LLE é a inclinação da reta obtida a partir do logaritmo do LBE, o 

qual é estimado por meio de um algoritmo recursivo de mínimos quadrados. Por fim, exemplos 

numéricos são apresentados para mostrar a eficácia da técnica proposta. 
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