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APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação 

No processo de produção de energia elétrica em uma UHE, a função principal do 

Sistema Hidráulico de Regulação de Velocidade (SHRV) é armazenar e prover energia 

hidráulica necessária e controlada aos servomotores (elemento final de controle) acoplados 

ao distribuidor e a outros dispositivos, como as travas e o pêndulo hidráulico de segurança 

[81]. Cabe ao Sistema Digital de Regulação de Velocidade (SDRV) utilizar esta energia 

para o controle de potência ativa e a regulação de frequência, de acordo com a variação e 

as características da carga exigidas pelo sistema elétrico, ao qual a UG está interligada; 

como também, de modo seguro e adequado, contribuir para a operação da UG nos regimes 

de operação normal, de emergência e de restabelecimento [82].  

Usualmente, projeta-se um sistema de controle dedicado para cada um destes sistemas 

(SHRV e SDRV), que operam juntos, interligados a um sistema central de supervisão e 

controle, trocando informações e comandos de acordo com a situação exigida.  

O sistema de controle do SHRV envolve a troca de informações em tempo real 

(entradas e saídas, digitais e analógicas), não só com o SDRV, como também com outros 

sistemas necessários à produção de energia elétrica. Este sistema, como exemplo de 

aplicação (o SHRV), sob uma abstração de SDED, tem como característica fundamental 

um comportamento dinâmico definido pela mudança de estados, em consequência da 

ocorrência de eventos discretos e a evolução de variáveis contínuas que são amostradas de 

forma discreta no tempo, para o estabelecimento dos limites das variáveis de controle 

(thresholds) que podem ser interpretadas como eventos, sob uma abordagem de SDED 

[132]. 

Nas próximas seções aplica-se a metodologia proposta, conforme representada na 

Figura 5.4 do Capítulo 5, para o Sistema Hidráulico de Regulação de Velocidade (SHRV) 

de uma Unidade Geradora (UG).  
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A.1 Modelagem e Análise do SHRV 

A seguir, desenvolve-se a modelagem e análise do SHRV utilizando-se as atividades 

propostas no Capítulo 5. 

A.1.1 Atividade 0 – Especificação Informal  

Sob o foco desta abordagem, a Especificação Informal do SHRV é representada pelas 

informações técnicas do Objeto de Controle, ou seja, a descrição do sistema a ser 

controlado, os requisitos do Sistema de Controle e o comportamento esperado que este 

deva impor ao sistema a ser controlado (Objeto de Controle). Faz-se nesta atividade 

também a estruturação do sistema (SHRV) em subsistemas ou componentes . 

A.1.1.1 Objeto de Controle  

A Especificação Informal do Objeto de Controle, para este exemplo, é representada 

pelo diagrama de tubulação e instrumentação (P&ID) e a descrição textual do sistema. 

- Diagrama de Tubulação e Instrumentação (P&ID)  

Primeiramente, na Figura A.1, descrevem-se a simbologia para o P&ID, de acordo 

com a norma ISO 1219-2 [25], do sistema a ser modelado, ilustrado na Figura A.2. Embora 

ainda parta-se da Especificação Informal, observa-se que para a aplicação da metodologia 

proposta o P&ID do sistema já se encontra estruturado em componentes  (primeiro 

dígito de identificação dos instrumentos e equipamentos). 
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Figura A.1 – Simbologia para o Diagrama do SHRV, ilustrado na Figura A.2.  

 
O sistema em estudo representado por meio da Figura A.3 está dividido 

funcionalmente nos seguintes componentes : 

1.TK  Reservatório de Óleo 

2.PG Geração de Pressão Hidráulica 

3.TK Tanque Acumulador de Pressão Ar-Óleo 

4.HASM  Acionamento Hidráulico dos Servomotores 

5.HAL Acionamento Hidráulico das Travas de Segurança 

6.PA Desligamento de Emergência – Atuação Mecânica 

7.EHV Desligamento de Emergência – Atuação Elétrica 

8.GW Roda Dentada 

9.TK Tanque de Drenagem de Óleo de Infiltração 
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Figura A.2 – Diagrama de Tubulação e Instrumentação (P&ID) simplificado do SHRV.
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Nas Tabelas A.1 (a) e (b), apresentam-se de uma forma resumida os valores de atuação 

dos instrumentos e as principais funções e ações de comando exigidas para a operação 

automática do SHRV, utilizando-se a mesma identificação do diagrama da Figura A.2. 

 
 

Tabela A.1 (a)  – Equipamentos e Instrumentos do P&ID do SHRV ilustrado na Figura A.2. 
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Tabela A.1 (b) – Equipamentos e Instrumentos do P&ID do SHRV ilustrado na Figura A.2 (continuação) 
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Observação A.1 – Controle feito pelo SDRV.   

A eletroválvula de controle proporcional (4.EHVC),  seu transdutor de posição 

(4.ZT.1), o transdutor de posição (4.ZT.2), a válvula distribuidora (4.HVC), os 

transdutores de posição (4.ZT.3 e 4.ZT.4) dos servomotores e os sensores de rotação 

(8.RS.1, 8.RS.2 e 8.RS.3) da roda dentada pertencem todos à malha de controle do SDRV. 

Estes foram mantidos por pertencerem também ao circuito hidráulico de pressão do SHRV 

e também, para melhor compreensão do sistema em estudo. 

- Descrição do Sistema  

Primeiramente esclarece-se que neste exemplo de aplicação utilizam-se as premissas e 

exigências de um sistema real com base em um projeto existente. Trata-se de um sistema 

de baixa pressão68, para uma turbina do tipo Francis, apresentado de uma forma 

simplificada, com a finalidade de atender os objetivos deste trabalho.  

Em conformidade com a Figura A.2 e Tabela A.1, o SHRV pode ser dividido 

funcionalmente nos seguintes subsistemas ou componentes : Reservatório de Óleo 

aberto para a atmosfera (1.TK); Geração de Pressão (2.PG); Tanque Acumulador de 

Pressão Ar-Óleo (3.TK); Acionamento Hidráulico dos Servomotores (4.HASM); 

Acionamento Hidráulico das Travas dos Servomotores (5.HAL); Desligamento de 

Emergência – Atuação Mecânica, também denominado pêndulo mecânico de segurança 

(6.PA); Desligamento de Emergência – Atuação Elétrica (7.EHV); Roda Dentada (8.GW) 

e Tanque de Drenagem do Óleo de Infiltração (9.TK).  

  O Reservatório de Óleo (1.TK)  possui as seguintes funções: armazenar o volume de 

óleo utilizado pelas bombas primária (2.P.1) e secundária (2.P.2); armazenar o volume de 

óleo de retorno do sistema; permitir a desaeração do óleo; armazenar certo volume de óleo 

reserva para eventuais vazamentos no sistema e suportar mecanicamente os equipamentos 

do conjunto de geração de pressão. É constituído pelo reservatório propriamente dito 

(1.TK), indicador de temperatura (1.TI), termo-resistência (1.TR), chave de nível muito 

baixo (1.LSLL), chave de nível baixo (1.LSL) e chave de nível alto (1.LSH). O nível de 

                                                           
68 Em geral, as características principais que distinguem um SHRV de baixa pressão em relação a um de alta 

pressão são: pressão de trabalho de 48 a 64 bar (em um sistema de alta pressão tem-se de 100 a 160 bar); 
as bombas de óleo são do tipo de fuso (em um sistema de alta pressão são de pistões axiais ou de 
engrenagem); os servomotores são acionados pela válvula distribuidora, a qual é controlada pela válvula 
proporcional (em um sistema de alta pressão a válvula proporcional controla diretamente os 
servomotores); o tanque acumulador de pressão é ar-óleo (em um sistema de alta pressão é nitrogênio-
óleo).   
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óleo baixo (1.LSL) pode ocorrer nos casos de excesso de óleo acumulado no tanque 

acumulador de pressão ar-óleo (3.TK), falha no sistema de complementação automática de 

ar comprimido, vazamento no sistema de óleo, etc. O nível de óleo alto pode ocorrer, por 

exemplo,  em caso do enchimento em excesso do reservatório de óleo (1.TK). O nível de 

óleo muito baixo (1.LSLL) poder ocorrer principalmente por vazamento no sistema de 

óleo.  

 O subsistema de Geração de Pressão Óleo-Hidráulica (2.PG) tem a finalidade de 

gerar o fluxo de óleo para o sistema na pressão de serviço especificada, para o acionamento 

dos servomotores e das travas e o carregamento do óleo no Tanque Acumulador de Pressão 

Ar-Óleo (3.TK). É composto por dois circuitos, primário e secundário, de igual capacidade 

e especificação. Os circuitos primário e secundário agrupam os conjuntos motor-bomba 

(2.M.1, 2.P.1 e 2.M.2, 2.P.2), eletroválvulas piloto da descarga (2.EHV.1 e 2.EHV.2) com 

seus sensores de posição (2.ZS.1 e 2.ZS.2), válvulas de descarga (2.FCV.1 e 2.FCV.2), 

válvulas de segurança (2.PSV.1 e 2.PSV.2), pressostatos de pressão normal (2.PSH.1 e 

2.PSH.2), válvulas de isolamento manual (2.HV.1 e 2.HV.2) e válvulas de retenção 

(2.CV.1 e 2.CV.2). Os pressostatos (2.PSH.1 e 2.PSH.2) confirmam se as bombas 2.P.1, 

2.P.2 estão em operação.  As válvulas de segurança (2.PSV.1, 2.PSV.2) protegem as 

bombas (2.P.1, 2.P.2) contra sobre pressão. As válvulas de descarga (2.FCV.1, 2.FCV.2), 

consideradas elementos lógicos hidráulicos, e as eletroválvulas de comando (2.EHV.1, 

2.EHV.2) permitem que o óleo bombeado seja enviado para o tanque acumulador de 

pressão ar-óleo (3.TK) e também diretamente ao sistema. Estas válvulas de descarga 

(2.FCV.1, 2.FCV.2) são comandadas pelas válvulas de comando (2.EHV.1, 2.EHV.2), em 

função da leitura de pressão no tanque 3.TK.  As válvulas de retenção (2.CV.1 e 2.CV.2) 

protegem as bombas (2.P.1, 2.P.2) contra fluxos reversos. As válvulas de isolamento 

manual (2.HV.1 e 2.HV.2) permitem a manutenção do conjunto. 

O Tanque Acumulador de Pressão Ar-Óleo (3.TK) tem como função armazenar o óleo 

na pressão adequada para operação do sistema (de acordo com o projeto e especificação 

técnica, deve permitir certo número de ciclos de abertura e fechamento do distribuidor, no 

caso de perda das duas bombas) e prover as medições de pressão e nível para o controle. 

Além do tanque (3.TK), têm-se as seguintes válvulas e instrumentos: eletroválvula de 

reposição automática de ar comprimido (3.YV), válvula de Segurança de ar comprimido 

(3.PSV), pressostato de pressão extremamente baixa (3.PSLLL), pressostato de pressão 

muito baixa (3.PSLL), pressostato de pressão baixa (3.PSL), pressostato de pressão normal 
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(3.PS), pressostato de pressão máxima de trabalho (3.PSH), pressostato de pressão alta 

(3.PSHH), sensor de nível muito alto (3.LSHH), sensor de nível alto (3.LSH), sensor de 

nível baixo (3.LSL), sensor de nível muito baixo (3.LSLL) e sensor de nível extremamente 

baixo (3.LSLLL). Na parte do ar comprimido, a válvula de segurança (3.PSV) instalada no 

tanque, tem como função garantir a não ocorrência de sobre-pressão no tanque (3.TK), nos 

casos de falha do comando da complementação automática de ar comprimido ou 

temperatura ambiente muito elevada, como no caso de um incêndio. Ao se atingir o valor 

de nível de óleo alto (3.LSH) no tanque (3.TK), deve-se efetuar a complementação de ar 

comprimido pela  Eletroválvula de reposição (3.YV)  até que a pressão alcance o valor de 

pressão alta (3.PSHH). 

O Acionamento Hidráulico dos Servomotores (4.HASM) por meio da utilização da 

energia provida pelos conjuntos motor-bomba (2.M.1, 2.P.1 e 2.M.2, 2.P.2) ou pelo Tanque 

Acumulador de Pressão Ar-Óleo (3.TK), fornece a interface necessária (válvulas, 

eletroválvulas e instrumentos) para o acionamento hidráulico destes, sob o comando e 

supervisão do Sistema de Controle do SHRV e do Sistema de Controle do SDRV. Este 

subsistema é composto pelos seguintes equipamentos, válvulas e instrumentos: filtro de 

óleo duplo (4.FL), pressostato diferencial (4.PDSH), eletroválvula de acionamento 

(4.EHV), válvula hidráulica de isolamento (4.HV), sensor de posição da válvula 4.HV - 

aberta (4.ZSL), eletroválvula  de controle proporcional (4.EHVC), transdutor de posição 

linear (LVDT) da válvula 4.HVC (4.ZT.1), válvula hidráulica distribuidora de controle 

(4.HVC), transdutor de posição linear da válvula 4.HVC (4.ZT.2), servomotor atuador 1 

(4.HA.1), transdutor de posição linear do 4.HA.1 (4.ZT.3), servomotor atuador 2 (4.HA.2) 

e transdutor de posição linear do 4.HA.2 (4.ZT.4). A função principal deste subsistema é a 

movimentação coordenada das palhetas diretrizes que estão acopladas no aro de regulação 

do distribuidor, o qual por sua vez, está diretamente interligado nas hastes dos 

servomotores (cilindros hidráulicos atuadores). Então, para a movimentação das palhetas 

diretrizes, os servomotores 4.HA.1 e 4.HA.2 atuam no aro de regulação do distribuidor da 

turbina, acionados pela válvula hidráulica distribuidora de controle (4.HVC). Esta, por sua 

vez, é comandada pela eletroválvula de controle proporcional (4.EHVC), sendo que esta 

última recebe os comandos do SDRV. 

O Acionamento Hidráulico das Travas dos Servomotores (5.HAL) é composto por: 

eletroválvula piloto de acionamento das travas (5.EHV), trava de segurança manual do 

servomotor 1 (5.HA.1), sensor de posição - trava manual desaplicada do servomotor 1 
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(5.ZSL.1), sensor de posição - trava manual aplicada do servomotor 1 (5.ZSH.1), trava de 

segurança automática do servomotor 1 (5.HA.2), sensor de posição - trava automática 

desaplicada do servomotor 1 (5.ZSL.2), sensor de posição - trava automática aplicada do 

servomotor 1 (5.ZSH.2), trava de segurança manual do servomotor 2 (5.HA.3), sensor de 

posição - trava manual desaplicada do servomotor 2 (5.ZSL.3), sensor de posição - trava 

manual aplicada do servomotor 2 (5.ZSH.3), trava de segurança automática do servomotor 

2 (5.HA.4), sensor de posição - trava automática desaplicada do servomotor 2 (5.ZSL.4) e 

sensor de posição - trava automática aplicada do servomotor 2 (5.ZSH.4). A eletroválvula 

de comando das travas (5.EHV) libera ou fecha as travas dos servomotores. A liberação 

das travas ocorre com a energização do solenoide “a” da válvula (5.EHV) sendo que, a 

energização do solenoide “b” aplica as travas. As Travas Manuais tem sua posição 

monitorada e verificada quanto a inconsistência de posição, de acordo com os sinais dos 

sensores de posição 5.ZSL.1, 5.ZSH.1v e 5.ZSL.3, 5.ZSH.3. 

O Desligamento de Emergência – Atuação Mecânica (6.PA) tem a função de proteção 

retaguarda quando da ocorrência de uma rotação acima do valor da sobre-velocidade da 

UG. Este subsistema abrange: pêndulo mecânico de segurança (6.PA), chave fim de curso 

de posição - pêndulo mecânico atuado (6.ZSL), chave fim de curso de posição - pêndulo 

mecânico atuado (6.ZSH), válvula hidráulica pilotada pelo pêndulo de segurança, 

denominada também de válvula de sobre velocidade (6.HV.1) e válvula hidráulica 

(6.HV.2) pilotada pela 6.HV.1.  

O Desligamento de Emergência – Atuação Elétrica (7.EHV) é composto pela 

eletroválvula (7.EHV) e  seu sensor de posição (7.ZS). Sua atuação se dá diretamente pelo 

circuito do sistema de proteção da UG.  

O subsistema Roda Dentada é composto pela roda dentada (8.GW), que é um anel 

bipartido instalado no eixo da turbina, e seus sensores indutivos de medição de rotação 

(8.RS.1), (8.RS.2) e (8.RS.3). Sua finalidade é coletar continuamente a rotação 

(frequência) da UG para supervisão e controle do Sistema Digital de Regulação de 

Velocidade (SDRV).  

O Tanque de Drenagem do Óleo de Infiltração (9.TK) é composto pelo tanque (9.TK),   

conjunto motor-bomba (9.M, 9.P), filtro de óleo (9.FL), pressostato - pressão normal 

(9.PSH), chave de nível - baixo (9.LSL) e chave de nível - alto (9.LSH). Geralmente os 

servomotores do distribuidor e válvulas hidráulicas estão dispostos em um nível inferior a 

do reservatório de óleo (1.TK), então torna-se necessário que todo o óleo de infiltração, 
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óleo de drenagem do pêndulo, dos servomotores e das tubulações, em ocasião de revisões e 

manutenção, seja conduzido para este tanque (9.TK), para depois ser bombeado para o 

reservatório (1.TK). 

A.1.1.2 Sistema de Controle  

Além da abordagem e abstração do modelo do sistema ser discreta, isto é, à luz de 

SDED, esclarece-se também, que não é foco deste exemplo de aplicação considerar os 

dimensionamentos no que diz respeito a volumes, vazões, pressões, tempos de atuação, 

tempos de enchimento e de esvaziamento, controle e funções de transferência do SDRV, 

bem como, explicitar a especificação técnica completa dos equipamentos e instrumentos 

envolvidos.  

Considera-se que estes requisitos e definições já estão concluídos e consolidados pela 

engenharia do processo juntamente com a engenharia de controle e automação. 

A seguir, apresenta-se a descrição funcional e principais requisitos para o projeto do 

Sistema de Controle. 

- Descrição Funcional e Principais Requisitos 

Para este item, consideram-se os cenários mais representativos, quais sejam: UG em 

operação, UG em processo de parada, UG em repouso, desligamento de emergência por 

atuação mecânica e desligamento de emergência por atuação elétrica. 

a. UG em Operação 

O conjunto motor-bomba (2.M.1, 2.P.1 ou 2.M.2, 2.P.2) é previsto partir sem carga, ou 

seja, é dada a partida do conjunto com a válvula de comando (2.EHV.1 ou 2.EHV.2), da 

válvula de descarga desenergizada, e a válvula de descarga (2.FCV.1 ou 2.FCV.2) aberta 

para o reservatório (1.TK). Após a partida, a válvula de comando (2.EHV.1 ou 2.EHV.2) é 

energizada, então o conjunto motor-bomba (2.M.1, 2.P.1 ou 2.M.2, 2.P.2) direciona o 

recalque do óleo para o sistema.  

� Para um conjunto motor-bomba (2.M.1, 2.P.1 ou 2.M.2, 2.P.2) selecionado 

como primário, têm-se o seguinte cenário: 

Com a máquina em operação, um conjunto motor-bomba (2.M.1, 2.P.1 ou 2.M.2, 

2.P.2),  selecionada como primário, funciona continuamente enquanto o outro conjunto 

(secundário) fica parado, pronto para partir quando necessário. 



APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação                                                                                                                                                                       218 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sempre que o tanque acumulador de pressão ar-óleo (3.TK) permanecer com pressão 

normal de serviço (61 bar), a válvula de descarga (2.FCV.1 ou 2.FCV.2) permite a 

passagem do óleo, fornecido pela bomba principal, ao reservatório (1.TK). Desse modo, a 

válvula de descarga (2.FCV.1 ou 2.FCV.2) é comandada pela válvula de comando 

(2.EHV.1 ou 2.EHV.2), em função da leitura de pressão no tanque 3.TK. Desse modo, na 

pressão de 61 bar, o Sistema de Controle, utilizando-se da leitura do pressostato (3.PS), 

energiza a eletroválvula de comando (2.EHV.1 ou 2.EHV.2) da válvula de descarga, de 

forma que o óleo sob pressão, proveniente do tanque acumulador de pressão ar-óleo 

(3.TK), pilote a válvula de descarga (2.FCV.1 ou 2.FCV.2), fazendo com que a mesma 

passe ao estado fechado para o reservatório (1.TK) . Assim, o conjunto motor-bomba 

(2.M.1, 2.P.1 ou 2.M.2, 2.P.2), selecionado como principal, pressuriza o tanque 

acumulador de pressão ar-óleo (3.TK). Em seguida, o óleo passa pela válvula de retenção 

(2.CV.1 ou 2.CV.2) e pela válvula manual de isolamento da bomba (2.HV.1 ou 2.HV.2) 

até chegar ao tanque acumulador de pressão ar-óleo (3.TK). 

Ao atingir a pressão de 64 bar, o Sistema de Controle, a partir do sinal de entrada do 

pressostato (3.PSH), desenergiza o solenoide da válvula de comando da válvula de 

descarga (2.EHV.1 ou 2.EHV.2). Após o que, a linha piloto da válvula de descarga 

(2.FCV.1 ou 2.FCV.2) é drenada e, consequentemente, a mesma descarrega o óleo 

proveniente do grupo principal (2.M.1, 2.P.1 ou 2.M.2, 2.P.2) para o reservatório (1.TK).  

Nas tubulações de óleo entre as bombas de óleo (2.P.1 ou 2.P.2) e as válvulas de 

descarga (2.FCV.1 E 2.FCV.2) estão instaladas válvulas de segurança (2.PSV.1 e 

2.PSV.1), que abrem para o reservatório (1.TK) quando atingir a pressão de 68 bar. Deste 

modo as bombas ficam protegidas contra uma eventual sobre-pressão.  

� Para um conjunto motor-bomba (2.M.1, 2.P.1 ou 2.M.2, 2.P.2) selecionado 

como secundário (ou reserva), têm-se agora o seguinte: 

Normalmente,  a bomba secundária fica desligada. Se a pressão no tanque acumulador 

de pressão ar-óleo (3.TK) cair e atingir o valor de 59 bar, por qualquer razão (grande 

retirada de óleo, falha da bomba principal, etc.), a bomba secundária é acionada, por meio 

do sinal de entrada no pressostato (3.PSL). A partida do conjunto motor-bomba é efetuada 

sempre sem carga. Quando a pressão atingir 64 bar a bomba secundária que está em 

operação é desligada, juntamente com a desenergização da Eletroválvula de comando 

(2.EHV.1 ou 2.EHV.2) que pilota a válvula de descarga (2.FCV.1 ou 2.FCV.2) 
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correspondente.  

b. UG em Repouso 

Na condição da UG em repouso, as perdas de óleo existentes no sistema de 

acionamento hidráulico podem fazer com que a pressão e nível no tanque acumulador de 

pressão ar-óleo (3.TK) caiam gradativamente. Nesta condição, a fim de manter a instalação 

pronta para operação na pressão normal de serviço, um dos grupos motor-bomba (2.M.1, 

2.P.1 ou 2.M.2, 2.P.2) selecionado como secundário deve continuar operando de forma 

intermitente, de acordo com a leitura dos pressostatos: 3.PSL – liga bomba secundária com 

59,0 bar e  3.PS – desliga bomba secundária com 61,0 bar.  

c. UG em processo de Parada 

A parada definitiva e a parada em que a UG vai para a condição de marcha em vazio 

(em velocidade nominal, não excitada), são efetuadas pelo SDRV, mediante o comando da 

eletroválvula de controle proporcional (4.EHVC), a qual por sua vez pilota a válvula 

distribuidora (4.HVC) que aciona os servomotores do distribuidor (4.HA.1 e 4.HA.2). 

d. Desligamento de Emergência por Atuação Mecânica 

Quando ultrapassada a rotação acima da sobre-velocidade definida, o pêndulo que está 

fixado sobre a roda dentada, dispara um gatilho. A válvula de sobre-velocidade (6.HV.1), 

quando atuada pelo pêndulo (6.PA), inicia a sequência de fechamento de emergência, isto 

é, o fechamento do distribuidor, independentemente da válvula de controle proporcional do 

distribuidor (4.EHVC).  Dessa forma, o pêndulo (6.PA) atua a válvula hidráulica (6.HV.1) 

e as chaves de fim de curso 6.ZSL e 6.ZSH, sendo que uma é redundante da outra. Sendo 

assim, a válvula (6.HV.1) é acionada pelo pêndulo através de seu gatilho. Depois de 

eliminada a causa da sobre velocidade, a válvula deverá ser rearmada manualmente. Uma 

vez atuada a válvula (6.HV.1), o óleo de pilotagem da válvula (6.HV.2) é drenado para o 

reservatório. Assim, a válvula (6.HV.2) comuta no sentido de fechar o distribuidor. 

e. Desligamento de Emergência por Atuação Elétrica 

Este desligamento é disparado diretamente pelos sinais externos vindos do sistema de 

proteção, iniciando pela desenergização da eletroválvula (7.EHV), o que acarreta a 

drenagem do óleo de pilotagem da válvula distribuidora (4.HVC) para o reservatório 

(1.TK). Desse modo, o êmbolo da válvula distribuidora (4.HVC) é movimentado de modo 
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a liberar o óleo sob pressão para o fechamento das pás do distribuidor, por meio do 

acionamento dos servomotores.  

Em função das necessidades de funcionamento do SHRV em controle automático e 

operação remota, e também como parte de um sistema de controle central da UHE, 

preveem-se os sinais digitais de entrada e de saída listados nas Tabelas A.2(a), A.2(b) e 

A.3 estruturados por componente  ou subsistema. 

 

Tabela A.2 (a) – Lista de Sinais Externos de Entrada (CLP) Previstos. 
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Tabela A.2 (b) – Lista de Sinais Externos de Entrada (CLP) previstos (continuação). 

 

 

 

 



APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação                                                                                                                                                                       222 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tabela A.3 – Lista de Sinais Externos de Saída (CLP) previstos69. 

  

Observação A.2 – Sinais Digitais Externos e Internos.   

Os sinais digitais externos de entrada (I1.1, por exemplo) e os de saída (Q10.1, por 

exemplo) são provenientes do processo ou equipamentos através da placa eletrônica do 

CLP (hardware) ou outro IED (Inteligente Eletronic Device). Os sinais digitais internos 

(virtual input ou virtual output) de entrada (VI1.1, por exemplo) e de saída (VQ10.1, por 

exemplo) são provenientes do programa do CLP (software). 

                                                           
69

 Neste Capítulo, com o intuito de evitar uma possível interpretação errada com a identificação dos 

objetos , é utilizada a letra Q para a identificação dos sinais de saída, em vez de O. 
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A seguir, nas Tabelas A.4 (a), A.4 (b), A.5 (a) e A.5 (b) as listas de sinais previstas 

para este sistema. 

 

Tabela A.4 (a) – Lista de Sinais Internos de Entrada (Software) previstos. 
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Tabela A.4 (b) – Lista de Sinais Internos de Entrada (Software) previstos (continuação). 
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Tabela A.5 (a) – Lista de Sinais Internos de Saída (Software) previstos.  
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Tabela A.5 (b) – Lista de Sinais Internos de Saída (Software) previstos (continuação).. 
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Na sequência, apresenta-se o desenvolvimento das atividades 1 a 8, de acordo com a 

metodologia proposta. 

A.1.2 Atividade 1 – Modelo em PFS  

Primeiramente, mediante a Figura A.3 apresenta-se uma possível visão geral 

hierárquica de um sistema de automação elétrica, onde se identifica o SHRV no nível 5. As 

setas representam o fluxo de informações entre os níveis, sendo que, quanto mais alto o 

nível têm-se um volume de informações maior e restrições menos rigorosas quanto ao 

tempo de atuação ou resposta.  

 

 
Figura A.3 – Visão Geral Hierárquica dos Níveis de um Sistema de Automação Elétrica.  
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Então, a partir do nível 5 e com base na descrição do SHRV e do fluxograma ilustrado na 

Figura A.1, constrói-se o modelo conceitual do sistema utilizando-se a técnica PFS (Product Flow 

Schema)70, o qual é ilustrado na Figura A.4. 

 

 
Figura A.4 – Diagrama PFS do SHRV ilustrado na Figura A.2. 

 
O modelo em PFS do SHRV71 apresentado na Figura A.4, ilustra o relacionamento 

entre os subsistemas (componentes)  e equipamentos principais em um nível 

conceitual, como também, identifica estes subsistemas. Os elementos ativos representados 

por colchetes correspondem às atividades macro de acordo com os subsistemas 

relacionados no P&ID ilustrado na Figura A.2. Os círculos são os elementos passivos que 

representam as interatividades, ou seja, equipamentos ou subsistemas onde a energia fica 

armazenada ou é transformada. Os arcos identificam as relações entre os elementos ativos 

e passivos e também, o fluxo do óleo sob pressão (linha vermelha escura mais grossa), o 

fluxo de óleo de drenagem (linha vermelha escura mais fina) e o fluxo de ar comprimido 

(linha azul). A seguir, faz-se a modelagem dos casos de uso de interesse, para este sistema.  

                                                           
70

 No Apêndice B encontram-se informações complementares sobre o PFS. 

71
 Conforme proposto anteriormente, a partir deste nível apresentado na Figura A.4, o diagrama PFS pode 

ser expandido em níveis hierárquicos mais detalhados.  

(Óleo) RESERVATÓRIO 

DE ÓLEO                  

(1.TK)

GERAÇÃO DE

PRESSÃO

HIDRÁULICA   

(2.PG)

TANQUE 

ACUMULADOR 

DE PRESSÃO         

AR-ÓLEO  (3.TK)

TANKE DE

AR 

COMPRIMIDO

DESLIGAMENTO DE 

EMERGÊNCIA  -

ATUAÇÃO MECÂNICA   

(6.PA)

TANQUE DE       

DRENAGEM DE ÓLEO  

DE   INFILTRAÇÃO                 

(9.TK)

(Óleo)

Sistema Hidráulico 
de Regualação de 
Velocidade (SHRV)

(Ar  
Comprimido)

(fora do escopo)

ACIONAMENTO 

HIDRÁULICO DAS                         

TRAVAS  DE                  

SEGURANÇA  (5.HAL)

ACIONAMENTO 

HIDRÁULICO DOS 

SERVOMOTORES  

(4.HASM)

DESLIGAMENTO DE 

EMERGÊNCIA  -

ATUAÇÃO ELÉTRICA   

(7.EHV)



APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação                                                                                                                                                                       229 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

A.1.3 Atividade 2 - Modelagem dos Casos de Uso  

O Diagrama de Casos de Uso (DCU) ilustrado na Figura A.5 apresenta o 

comportamento externo do SHRV sob uma perspectiva do Operador da UHE. Ilustra os 

possíveis serviços e funções oferecidos pelo sistema e usuários (atores) que podem utilizar, 

interagir ou estão envolvidos nestes serviços, também interpretados como casos de uso ou 

funcionalidades do sistema. 

 

 
Figura A.5 – Diagrama de Caso de Uso do SHRV. 

 

Define-se para o SHRV o caso de uso principal (Controle Automático e Operação 

Remota) e os casos de uso específicos que fazem parte do principal (Operação em Regime 

Normal, Operação em Repouso, Emergência 1 - Desligar por Atuação Mecânica e 

Emergência 2 - Desligar por Atuação Elétrica). Estes casos de uso específicos são 

utilizados pelo caso de uso principal por meio de uma relação de inclusão (<<include>>) 

que pode ser comparada a função de uma chamada de sub-rotina, a qual pode ser utilizada 

também por outros casos de uso. Como ator principal tem-se o Operador da UHE e, como 

atores secundários participantes: a UAC do SHRV e a UAC do SDRV. A associação entre 

os atores e os casos de uso está representada por uma linha contínua. Esta associação 

representa um relacionamento em que o ator interage com o sistema, ou seja, o ator se 
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utiliza de alguma maneira da função representada pelo caso de uso. Esta relação é 

detalhada nos próximos diagramas. 

Apesar de se apresentar de uma forma consideravelmente abstrata e informal, este 

diagrama (DCU) serve de base para a modelagem do Diagrama de Atividade , do 

Diagrama de Sequência e do Diagrama de Comunicação. 

A.1.4 Atividade 3 - Diagrama de Atividades  

A rigor esta atividade, consiste em elaborar um Diagrama de Atividade  para cada 

caso de uso declarado no Diagrama de Caso de Uso ilustrado na Figura A.5. Pois, a 

realização de um caso de uso exige que alguma computação ou sequência lógica seja 

realizada. Esta computação ou sequência lógica pode ser dividida em atividades  e 

estas por sua vez em ações. Desse modo, o Diagrama de Atividade  complementa e dá 

suporte ao Diagrama de Caso de Uso, pois neste último não existe uma sintaxe clara para 

indicar decisões, iterações e a execução de passos sequenciais ou paralelos. 

Logo, no Diagrama de Atividade  são representados os estados  de uma 

atividade . É um diagrama orientado ao fluxo de controle. Como será visto, permite 

representar ações concorrentes e paralelas juntamente com sua sincronização, comportando 

assim os fluxos de controle sequenciais e os fluxos de controle paralelos relacionados aos 

casos de uso definidos para o SHRV. A partir da construção do diagrama de atividade  

do caso de uso principal (Controle Automático e Operação Remota) são desenvolvidos os 

Diagramas de Atividade  dos casos de uso relacionados.  

Na sequência, são apresentados os Diagramas de Atividade  para os casos de uso 

definidos no Diagrama de Caso de Uso, divididos de acordo com a estruturação em 

componentes  (subsistemas) proposta na Atividade 0, Seção A.1.1.  

No Apêndice D encontram-se as definições da simbologia utilizada nos diagramas e 

informações complementares sobre a linguagem de notação UML. 
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Figura A.6 - Diagrama de Atividade  – Controle Automático e Operação Remota. 

 
DCU 

Controle Automático 
e Operação Remota 

<<include>

> 
<<include>

> 

<<include>

> 
<<include>

> 
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Na Figura A.6, também está representada a equivalência entre Diagrama de 

Atividade  e o Caso de uso do “Controle Automático e Operação Remota”  

 

 
Figura A.7 - Operar em Regime Normal – Reservatório de Óleo. 
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Figura A.8 - Operar em Regime Normal – Geração de Pressão Óleo-Hidráulica. 
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Figura A.9 - Operar em Regime Normal – Geração de Pressão Óleo-Hidráulica – Supervisão de Pressão na 

Partida da Bomba. 
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Figura A.11 - Operar em Regime Normal – Acionamento Servomotores. 
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<<include>

> 
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Figura A.12 - Operar em Regime Normal – Acionamento Travas Automáticas. 
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<<include>
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Figura A.13 - Operar em Regime Normal - Supervisão Travas Manuais. 

 
Figura A.14 - Operar em Repouso. 
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<<include>> 
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<<include>> 
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Figura A.15 - Emergência 1 – Desligar por Atuação Mecânica. 

 
Figura A.16 - Emergência 2 – Desligar por Atuação Elétrica. 
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Figura A.17 - Operar em Regime Normal – Tanque de Drenagem de Óleo de Infiltração. 
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<<include>> 
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A.1.5 Atividade 4 - Definição das Classes e Objetos 

Na sequência, faz-se a seleção das classes  e dos objetos 72 para o Objeto de 

controle e para o Sistema de Controle, sob uma abordagem de Orientação a Objetos.  

Classes do Objeto de Controle: 

��	 = ch_l/r  (chave local/remoto) 

�
	 = ch_n  (chave de nível) 

��	 = mb (conjunto motor-bomba) 

��	 = ts  (termostato)  

�	 = ps  (pressostato)    

��	 = evdst  (eletroválvula, duas posições, duplo solenoide, com trava)    

��	 = evsp  (eletroválvula duas posições, simples solenoide, retorno por mola, com  

          sensor de posição)    

��	 = evs  (eletroválvula, duas posições, simples solenoide, retorno por mola, sem   

          sensor de posição)  

��	 = vhi  (válvula hidráulica de isolamento, duas posições)    

���	 = vhp  (válvula hidráulica do pêndulo mecânico, duas posições)    

���	 = tr_m  (trava manual)  

��
	 = tr_a  (trava automática)  

���	 = ihm_sel_ctr_l_a/m  (IHM para selecionar controle local auto/manual). 

���	 = ihm_sel_op_l/r  (IHM para selecionar modo de operação local/remoto) 

��	 = ihm_com_l/d  (IHM de comando para ligar/desligar sistema) 

���	 = ihm_sel_bp  (IHM para selecionar bomba primária) 

���	 = ihm_sin_l/d  (IHM para sinalizar sistema ligado/desligado) 

���	 = ev_ee  (eletroválvula de emergência por atuação elétrica)  

Objetos do Objeto de Controle:  

��_�	 = CH_L/R-1 (chave local/remoto do SHRV, em 12.UAC-SHRV) 

�
_�	 = CH_L/R-2 (chave local/remoto da 2.P.1 , em 13.CCM-SHRV) 

                                                           

72 Conforme definido na Observação 3.1, o nome_da_classe e o NOME_DO_OBJETO, se dão da 

seguinte forma: o nome da classe  em letras minúsculas e nome do objeto  em letras maiúsculas e em 
negrito, sendo ambos na fonte Courier New. 
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��_�	 = CH_L/R-3 (chave local/remoto da 2.P.2 , no painel 13.CCM-SHRV) 

��_
	  = CH_N-1 (chave de nível 1.LSLL ) 

�
_
	  = CH_N-2 (chave de nível 1.LSL ) 

��_
	  = CH_N-3 (chave de nível 1.LSH ) 

��_
	  = CH_N-4 (chave de nível 3.LSHH) 

�_
	  = CH_N-5 (chave de nível 3.LSH ) 

��_
	  = CH_N-6 (chave de nível 3.LSL ) 

��_
	  = CH_N-7 (chave de nível 3.LSLL ) 

��_
	  = CH_N-8 (chave de nível 3.LSLLL ) 

��_
	  = CH_N-9 (chave de nível 9.LSL ) 

���_
	  = CH_N-1 (chave de nível 9.LSH ) 

��_�	 = MB-1 (conjunto motor-bomba 2.M.1, 2.P.1 ) 

�
_�	 = MB-2 (conjunto motor-bomba 2.M.2, 2.P.2 ) 

��_�	 = MB-3 (conjunto motor-bomba 9.M.1, 9.P.1 ) 

��_�	 = TS-1 (termostato 1.TS.1 )  

�
_�	 = TS-2 (termostato 1.TS.2 )  

��_	 = PS-1 (pressostato 2.PSH.1 )  

�
_	 = PS-2 (pressostato 2.PSH.2 )  

��_	 = PS-3 (pressostato 3.PSLLL )  

��_	 = PS-4 (pressostato 3.PSLL )  

�_	 = PS-5 (pressostato 3.PSL )  

��_	 = PS-6 (pressostato 3.PS )  

��_	 = PS-7 (pressostato 3.PSH )  

��_	 = PS-8 (pressostato 3.PSHH)  

��_	 = PS-9 (pressostato 4.PDSH)  

���_	 = PS-10 (pressostato 9.PSH )  

��_�	 = EVDST-1 (eletroválvula 4.EHV ) 

�
_�	 = EVDST-2 (eletroválvula 5.EHV ) 

��_�	 = EVSP-1 (eletroválvula 2.EHV.1 ) 

�
_�	 = EVSP-2 (eletroválvula 2.EHV.2 ) 

��_�	 = EVS-1 (eletroválvula 3.YV ) 
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��_�	 = VHI-1 (válvula de isolamento 4.HV ) 

��_��	 = VHP-1 (válvula hidráulica do pêndulo 6.HV.1 ) 

��_��	 = TR_M-1 (trava manual 5.HA.1 )  

�
_��	 = TR_M-2 (trava manual 5.HA.3 )  

��_�
	 = TR_A-1 (trava automática 5.HA.2 )  

�
_�
	 = TR_A-2 (trava automática 5.HA.4 )’ 

��_��	 = IHM_SEL_CTR_L_A/M-1 (IHM para selecionar controle local 

              automático/manual para 2.P.1 ). 

�
_��	 = IHM_SEL_CTR_L_A/M-2 (IHM para selecionar controle local 

              automático/manual para 2.P.2 ). 

��_��	 = IHM_SEL_OP_L/R-1 (IHM para selecionar operação local/remota do  

              SHRV).  

�
_��	 = IHM_SEL_OP_L/R-2 (IHM para selecionar operação local/remota do  

               9.TK )   

��_�	 = IHM_COM_L/D-1 (IHM de comando para ligar/desligar SHRV)  

��_��	 = IHM_SEL_BP-1 (IHM para selecionar bomba 2.P.1 , como primária). 

�
_��	 = IHM_SEL_BP-2 (IHM para selecionar bomba 2.P.2 , como primária). 

��_��	 = IHM_SIN_L/D-R (IHM para sinalizar SHRV ligado/desligado em remoto). 

�
_��	 = IHM_SIN_L/D-LA (IHM para sinalizar SHRV ligado/desligado em local  

              automático). 

��_��	 = IHM_SIN_L/D-L (IHM para sinalizar SHRV ligado/desligado em local  

              manual). 

��_��	  = EV_EE-1  (eletroválvula de emergência por atuação elétrica 7.EHV )  

Classes do Sistema de Controle:  

��� = pr_con_op_s  (pré-condições p/ operação do sistema)  

�
� = pr_con_l_s  (pré-condições para ligar sistema)  

��� = pr_con_b_pr  (pré-condições para selecionar bomba primária) 

��� = pr_con_op_b  (pré-condições para operar bomba) 

�� = pr_con_op_ev  (pré-condições para operar eletroválvula) 

��� = ctr_s  (controle liga/desliga sistema) 

��� = ctr_b  (controle liga/desliga bomba) 



APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação                                                                                                                                                                       243 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

��� = ctr_evdst  (controle liga/desliga eletroválvula do tipo ��	 = evdst ) 

��� = ctr_evsp  (controle liga/desliga eletroválvula do tipo ��	 = evsp ) 

���� = ctr_evs  (controle liga/desliga eletroválvula do tipo	��	 = evs ) 

���� = sup_pr_b  (supervisão de pressão na partida da bomba) 

��
� = pr_con_tr_a  (pré-condições para aplicar travas automáticas) 

���� = inc_tr_a  (inconsistência de posição das travas aplicadas) 

���� = inc_tr_d  (inconsistência de posição das travas desaplicadas) 

��� = ihm_al_trip  (IHM para alarmes de trip) 

���� = ihm_nv_tq_pres  (IHM para indicar níveis do tanque de pressão 3.TK ) 

���� = ihm_al_pres  (IHM para alarmar falha de pressão) 

���� = ihm_nv_res  (IHM para indicar de nível em reservatório) 

���� = ihm_nv_tq_dren  (IHM para indicação de nível em tanque de drenagem) 

�
�� = pr_con_d_s  (pré-condições para desligar sistema)  

�
�� = pr_con_l_b  (pré-condições para ligar bomba)  

�

� = pr_con_d_b  (pré-condições para desligar bomba)  

�
�� = pr_con_l_ev  (pré-condições para ligar eletroválvula)  

�
�� = pr_con_d_ev  (pré-condições para desligar eletroválvula)  

�
� = pr_con_l_ev_ee  (pré-condições para ligar eletroválvula de emergência)  

�
�� = pr_con_d_ev_ee  (pré-condições para desligar eletroválvula de emergência)  

�
�� = ctr_ev_ee  (controle liga/desliga eletroválvula de emergência) 

�
�� = prg_clp  (programa do CLP) 

Objetos do Sistema de Controle: 

��_�� = PR_CON_OP_S-R (pré-condições p/ operação remota do SHRV) 

�
_�� = PR_CON_OP_S-LA (pré-condições p/ operação local automática do SHRV) 

��_�� = PR_CON_OP_S-LM (pré-condições p/ operação local manual do SHRV) 

��_
� = PRE_CON_L_S-R (pré-condições p/ ligar o SHRV em remoto)  

�
_
� = PRE_CON_L_S-LA (pré-condições p/ ligar o SHRV em local automático)  

��_
� = PRE_CON_L_S-LM (pré-condições p/ ligar o SHRV em local manual)  

��_�� = PR_CON_B_PR-1 (pré-condições p/ selecionar 2.P.1  como primária)  

�
_�� = PR_CON_B_PR-2 (pré-condições p/ selecionar 2.P.2  como primária)  
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��_�� = PR_CON_OP_B_P-1 pré-condições para operar 2.P.1 , como primária) 

�
_�� = PR_CON_OP_B_P-2 pré-condições para operar 2.P.2 , como primária) 

��_�� = PR_CON_OP_B_S-1 pré-condições para operar 2.P.1 , como secundária) 

��_�� = PR_CON_OP_B_S-2 pré-condições para operar 2.P.2 , como secundária) 

��_� = PR_CON_OP_EVSP-1 (pré-condições para operar eletroválvula 2.EHV.1 ) 

�
_� = PR_CON_OP_EVSP-2 (pré-condições para operar eletroválvula 2.EHV.2 ) 

��_� = PR_CON_OP_EVSP-3 (pré-condições para operar eletroválvula 7.EHV ) 

��_� = PR_CON_OP_EVDST-1 (pré-condições para operar eletroválvula 4.EHV ) 

�_� = PR_CON_OP_EVDST-2 (pré-condições para operar eletroválvula 5.EHV ) 

��_� = PR_CON_OP_EVS-1 (pré-condições para operar eletroválvula 3.YV ) 

��_�� = CTR_S-R (controle liga/desliga SHRV em modo remoto)  

�
_�� = CTR_S-LA (controle liga/desliga SHRV em modo local automático)  

��_�� = CTR_B_P-1 (controle liga/desliga 2.P.1 como bomba primária) 

�
_�� = CTR_B_P-2 (controle liga/desliga 2.P.2 como bomba primária) 

��_�� = CTR_B_S-1 (controle liga/desliga 2.P.1 como bomba secundária) 

��_�� = CTR_B_S-2 (controle liga/desliga 2.P.2 como bomba secundária)  

�_�� = CTR_B-3 (controle liga/desliga 9.P.1 )  

��_�� = CTR_EVDST-1 (controle liga/desliga eletroválvula 4.EHV ) 

�
_�� = CTR_EVDST-2 (controle liga/desliga eletroválvula 5.EHV ) 

��_�� = CTR_EVSP-1 (controle liga/desliga eletroválvula 2.EHV.1 ) 

�
_�� = CTR_EVSP-2 (controle liga/desliga eletroválvula 2.EHV.2 ) 

�_�� = CTR_EVSP-3 (controle liga/desliga eletroválvula 7.EHV ) 

��_��� = CTR_EVS-1 (controle liga/desliga eletroválvula 3.YV ) 

��_��� = SUP_PR_B-1 (supervisão de pressão na partida da bomba 2.P.1 ) 

�
_��� = SUP_PR_B-2 (supervisão de pressão na partida da bomba 2.P.2 ) 

��_�
� = PR_CON_TR_A-1 (pré-condições para aplicar travas automáticas  

              5.HA.2 )  

�
_�
� = PR_CON_TR_A-2 (pré-condições para aplicar travas automáticas  

              5.HA.4 )  

��_��� = INC_TR_A-1 (inconsistência de posição trava aplicada 5.HA.1 )  

�
_��� = INC_TR_A-2 (inconsistência de posição trava aplicada 5.HA.2 )  
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��_��� = INC_TR_A-3 (inconsistência de posição trava aplicada 5.HA.3 )  

��_��� = INC_TR_A-4 (inconsistência de posição trava aplicada 5.HA.4 )  

��_��� = INC_TR_D-1 (inconsistência de posição trava desaplicada 5.HA.1 )  

�
_��� = INC_TR_D-2 (inconsistência de posição trava desaplicada 5.HA.2 )  

��_��� = INC_TR_D-3 (inconsistência de posição trava desaplicada 5.HA.3 )  

��_��� = INC_TR_D-4 (inconsistência de posição trava desaplicada 5.HA.4 )  

��_�� = IHM_AL_TRIP-1 (IHM para alarmes de trip do SHRV)  

��_��� = IHM_NV_TQ_PRES-1 (IHM para indicação de nível em 3.TK )  

��_��� = IHM_AL_PRES-1 (IHM para alarme de falha de pressão em 2.P.1 )  

�
_��� = IHM_AL_PRES-2 (IHM para alarme de falha de pressão em 2.P.2 )  

��_��� = IHM_AL_PRES-3 (IHM para alarme de falha de pressão no SHRV)  

��_��� = IHM_NV_RES-1 (IHM para indicação de nível em 2.TK )  

��_��� = IHM_NV_TQ_DREN-1 (IHM para indicação de nível em 9.TK ) 

��_
�� = PRE_CON_D_S-R (pré-condições p/ desligar o SHRV em remoto)  

�
_
�� = PRE_CON_D_S-LA (pré-condições p/ desligar o SHRV em local automático)  

��_
�� = PRE_CON_D_S-LM (pré-condições p/ desligar o SHRV em local manual)  

��_
��  = PR_CON_L_B-1 (pré-condições para ligar bomba 2.P.1 )   

�
_
��  = PR_CON_L_B-2 (pré-condições para ligar bomba 2.P.2 )  

��_
��  = PR_CON_L_B-3 (pré-condições para ligar bomba 9.P )  

��_

�  = PR_CON_D_B-1 (pré-condições para desligar bomba 2.P.1 )  

�
_

�  = PR_CON_D_B-2 (pré-condições para desligar bomba 2.P.2 )  

��_

�  = PR_CON_D_B-3 (pré-condições para desligar bomba 9.P )  

��_
��  = PR_CON_L_EVDST-1 (pré-condições para ligar eletroválvula 4.EHV )  

�
_
��  = PR_CON_L_EVDST-2 (pré-condições para ligar eletroválvula 5.EHV )  

��_
��  = PR_CON_L_EVSP-1 (pré-condições para ligar eletroválvula 2.EHV.1 ) 

��_
��  = PR_CON_L_EVSP-2 (pré-condições para ligar eletroválvula 2.EHV.2 ) 

��_
��  = PR_CON_L_EVS-1  (pré-condições para ligar eletroválvula 3.YV ) 

��_
��  = PR_CON_D_EVDST-1 (pré-condições para desligar eletroválvula 4.EHV )  

�
_
��  = PR_CON_D_EVDST-2 (pré-condições para desligar eletroválvula 5.EHV )  

��_
��  = PR_CON_D_EVSP-1 (pré-condições para desligar eletroválvula 2.EHV.1 ) 

��_
��  = PR_CON_D_EVSP-2 (pré-condições para desligar eletroválvula 2.EHV.2 ) 
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��_
��  = PR_CON_D_EVS-1 (pré-condições para desligar eletroválvula 3.YV ) 

��_
�  = PR_CON_L_EV_EE-1 (pré-condições para ligar eletroválvula  7.EHV ) 

�
_
�  = PR_CON_D_EV_EE-1 (pré-condições para desligar eletroválvula 7.EHV ) 

��_
�  = CTR_EV_EE-1 (controle liga/desliga eletroválvula 7.EHV ) 

��_
�� = PRG_CLP-1 (programa do CLP da UAC da UG 1) 

�
_
�� = PRG_CLP-2 (programa do CLP da UAC do SHRV) 

A.1.6 Atividade 5 - Diagrama de Sequência  

Uma vez que as classes  e objetos estão definidos, pode-se construir agora o 

Diagrama de Sequência, conforme Figura A.18. Utiliza-se como exemplo de aplicação o 

caso de uso Controle Automático e Operação Remota/Operação em Regime Normal, 

porém somente o subsistema ou componente  Geração de Pressão Óleo-Hidráulica.  

O Diagrama de Sequência para a Geração de Pressão Óleo-Hidráulica está dividido em 

quatro partes, representado por meio das Figuras A.18 (a), A.18 (b), A.18 (c), e A.18 (d). 

Observação A.3 – Diagramas de Sequência e de Comunicação.   

Nos Diagramas de Sequência e de Comunicação representados mediante a Figura A.18 

(a), (b), (c) e (d) e na Figura A.19 respectivamente, identificam-se os objetos  do Objeto 

de Controle na cor cinza e os objetos  do Sistema de Controle na cor azul.  

Nas Tabelas A.6 (a) e (b), apresenta-se a descrição das sequências utilizadas nos 

Diagrama de Sequência e de Comunicação. 
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Figura A.18 (a)  – Diagrama de Sequência para a Geração de Pressão Óleo-Hidráulica. 
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Figura A.18 (b) – Diagrama de Sequência para a Geração de Pressão Óleo-Hidráulica (continuação). 
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Figura A.18 (c) – Diagrama de Sequência para a Geração de Pressão Óleo-Hidráulica (continuação). 
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Figura A.18 (d) – Diagrama de Sequência para a Geração de Pressão Óleo-Hidráulica (continuação). 
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Tabela A.6 (a) – Identificação das Sequências. 
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Tabela A.6 (b) – Identificação das Sequências (continuação). 
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A.1.7 Atividade 6 - Diagrama de Comunicação  

O Diagrama de Comunicação está diretamente associado ao Diagrama de Sequência, 

pode-se afirmar que um complementa o outro. Este diagrama mostra como os objetos estão 

vinculados e quais mensagens trocam entre si durante o processo. 

 

 
Figura A.19 – Diagrama de Comunicação referente ao Diagrama de Sequência representado por meio da 

Figura A.18.  
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A.1.8 Atividade 7 - Modelagem das Classes e Objetos em ����_�� 

A seguir, modelam-se as classes  e objetos  do Objeto de Controle e do Sistema 

de Controle que são utilizados para a Geração de Pressão Óleo-Hidráulica, em um cenário 

que não há ocorrências de falhas ou atuação de proteções.  

Conforme definido no Capítulo 3, para todas as classes  consideram-se: 

� Todas as variáveis dos atributos  são booleanas: ��		 = �0, 1� e  � �	 = �0, 1�. 

� Marcações para representar o estado de um objeto  na sub-rede ou classe  do 

sistema, estão definidas em: 	!"_�		:	� ⟶ �0,1� e 	!%_ �	:	� ⟶ �0,1�. 

� As funções de habilitação &'( _�	) e &'( _ �) fazem parte do método 

representado pelas transições, sendo que estão indicadas em cada classe  e serão 

posteriormente declaradas quando da instanciação dos objetos  para este caso de 

uso.  

� Uma possível marcação inicial de cada classe  (*�_�	) para este cenário (caso 

de uso) está indicada na figura de cada classe .  

A.1.8.1 Modelagem e Consolidação das Classes e Objetos do Objeto de Controle 

e do Sistema de Controle 

Na Seção A.1.5 definiu-se todas as classes  e objetos  para todo o sistema 

(SHRV), porém agora se utilizam somente as classes  envolvidas na Geração de Pressão 

e os objetos  instanciados para este subsistema (2.PG), em continuidade ao exemplo 

aplicação. 

a. Classes e Objetos instanciados do Objeto de Controle envolvidos na 

Geração de Pressão. 

��	 = ch_l/r  - chave local/remoto (Figura A.20).  

��_�	 = CH_L/R-1 (chave local/remoto do SHRV, em 12.UAC-SHRV) 

�
_�	 = CH_L/R-2 (chave local/remoto da 2.P.1 , em 13.CCM-SHRV) 

��_�	 = CH_L/R-3 (chave local/remoto da 2.P.2 , no painel 13.CCM-SHRV) 

��	 = mb - conjunto motor-bomba (Figura A.21).  

��_�	 = MB-1 (conjunto motor-bomba 2.M.1, 2.P.1 ) 
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�
_�	 = MB-2 (conjunto motor-bomba 2.M.2, 2.P.2 ) 

�	 = ps  – pressostato (Figura A.22).  

��_	 = PS-1 (pressostato 2.PSH.1 )  

�
_	 = PS-2 (pressostato 2.PSH.2 )  

�_	 = PS-5 (pressostato 3.PSL )  

��_	 = PS-6 (pressostato 3.PS )  

��_	 = PS-7 (pressostato 3.PSH )  

��	 = evsp  - eletroválvula duas posições, simples solenoide, retorno por mola, com 

sensor de posição (Figura A.23).  

��_�	 = EVSP-1 (eletroválvula 2.EHV.1 ) 

�
_�	 = EVSP-2 (eletroválvula 2.EHV.2 ) 

���	 = ihm_sel_ctr_l_a/m  - IHM para selecionar controle local automático/manual 

(Figura A.24). 

��_��	 = IHM_SEL_CTR_L_A/M-1 (IHM para selecionar controle local automático/  

               manual para 2.P.1 ). 

�
_��	 = IHM_SEL_CTR_L_A/M-2 (IHM para selecionar controle local automático/  

               manual para 2.P.2 ). 

���	 = ihm_sel_op_l/r  - IHM para selecionar operação local/remota (Figura A.25). 

��_��	 = IHM_SEL_OP_L/R-1 (IHM para selecionar operação local/remota SHRV).  

��	 = ihm_com_l/d  - IHM de comando para ligar/desligar sistema (Figura A.26).  

��_�	 = IHM_COM_L/D-1 (IHM de comando para ligar/desligar SHRV)  

���	 = ihm_sel_bp  - IHM para selecionar bomba primária (Figura A.27).  

��_��	 = IHM_SEL_BP-1 (IHM para selecionar bomba 2.P.1 , como primária). 

���	 = ihm_sin_l/d  - IHM para sinalizar sistema ligado/desligado (Figura A.28). 

��_��	 = IHM_SIN_L/D-R  (IHM para sinalizar SHRV ligado/desligado em remoto). 
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Figura A.20 – Modelo da classe  ��	 = ch_l/r  (chave local/remoto)73. 
 

 

 
 

           

            

 

Figura A.21 – Modelo da classe ��	 = mb (conjunto motor-bomba)74.  

 
                                                           
73

 A marcação inicial na Figura A.20 informa que há três objetos  instanciados (��_�	, �
_�	 e ��_�	) 

pertencentes à classe  ��	, no estado inicial operação remota.  

74
 Na Figura A.21, a marcação inicial indica que os objetos MB-1 e MB-2 (��_�	 e �
_�	) estão no 

estado inicial “bomba desligada” e o objeto  ��_�	 = MB-3 não está instanciado. 

p1_1O

tp1_1O

p2_1O

tp2_1O

& tp2_1� & tp1_1O

chave em 
operação   
remota

chave em 
operação
local

bomba 
desligada

bomba          
não disponível

p1_3O

tp1_3O

p2_3O

tp2_3O

t3_3O

p3_3O

t4_3O

& tp1_3O

& t4_3O& t3_3O

bomba 
ligada

& tp2_3O

Objetos: 

��_�	 = CH_L/R-1 

�
_�	 = CH_L/R-2 

��_�	 = CH_L/R-3 

 

Classe : ��	 = ch_l/r  
 

Atributos :  

Variáveis de Interface:  
��	+	� = ��_�	  
��	+	
 = �
_�	 
��	+	� = ��_�	 

         

Métodos: 

(,�_�	: operação remota selecionada 

(,
_�	: operação local selecionada 

 

Marcação inicial da classe  ��	 

*�_�		 =	 -0, 3/0  

 

Objetos: 

��_�	 = MB-1  
�
_�	 = MB-2  
 

Classe : ��	 = mb 
 

Atributos :  

Variáveis de Interface:  
��	+	� = ��_�	  
��	+	
 = �
_�	 
 

Métodos: 

(,�_�	: bomba desligada 

(,
_�	: bomba ligada  

(�_�	:   bomba não disponível  
(�_�	:   bomba ligada  

 

Marcação inicial  da classe  ��	 

	*�_�		 =	 -0, 2, 0/0  
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Figura A.22 – Modelo da classe  �	 = ps  (pressostato) 75. 

 
 
 
 

                           

 

 

Figura A.23 – Modelo da ��	 = evsp  (eletroválvula duas posições, simples solenoide, retorno por mola e 
sensor de posição)76. 

 

 

 

                                                           
75

 Na Figura A.22, embora a classe  �	 modele o comportamento de 10 objetos  para todo o sistema 

(SHRV) concebido, para este caso de uso selecionado e cenário considerado, instanciam-se somente os 
cinco indicados, representados no estado inicial não ativado. 

76
 Na Figura A.23, a marcação inicial desta classe indica que as eletroválvulas 2.EHV.1  (��_�	 = EVSP-1) 

e 2.EHV.1   (�
_�	 = EVSP-2) encontram-se desenergizadas.  

p1_5O

tp1_5O

p2_5O

tp2_5O

& tp2_5� & tp1_5O

pressostato
não ativado

pressostato
ativado

5

p1_7O

tp1_7O

p2_7O

tp2_7O

& tp2_7� & tp1_7O

eletroválvula
desenergizada

eletroválvula
energizada

Objetos : 

��_	 = PS-1 

�
_	 = PS-2 

�_	 = PS-5 

��_	 = PS-6 

��_	 = PS-7 

Classe : �	 = ps  

Atributos :  

Variáveis de Interface:  
�	+	� = ��_	 
�	+	
 = �
_	 

�	+	 = �_	 
�	+	� = ��_	 
�	+	� = ��_	 
 

Métodos: 

(,�_	: pressão desativa pressostato 

(,
_	: pressão ativa pressostato 

 

Marcação inicial da classe  �	 

*�_		 =	 -0, 5/0  

Objetos: 

��_�	 = EVSP-1 

�
_�	 = EVSP-2 

Classe : ��	 = evsp  

Atributos :  

Variáveis de Interface:  
��	+	� = ��_�	  
��	+	
 = �
_�	 

         
Métodos: 

(,�_�	: eletroválvula desligada 

(,
_�	: eletroválvula ligada 

 
 

Marcação inicial da classe  ��	 

*�_�		 =	 -0, 2/0  
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Figura A.24 – Modelo da ���	 = ihm_sel_ctr_l_a/m  (IHM para selecionar controle local auto/man) 77. 

 
 
 
 
 
 

                       

 

 

Figura A.25 – Modelo da classe  ���	 = ihm_sel_op_l/r  (IHM para selecionar operação 
local/remota)78. 

 

 

                                                           
77

 Na Figura A.24 a marcação inicial da classe  ���	 informa que não há objetos  instanciados em 

nenhum dos estados possíveis, uma vez que foi selecionado o modo de operação Remoto e não o Local, 
de acordo com a sub RPIS_OO ilustrada na Figura A.20.  

78
  A marcação inicial da classe  ���	, na Figura A.25, apresenta somente um objeto instanciado no estado 

IHM em operação remota. 

p1_13O

tp1_13O

p2_13O

tp2_13O

& tp2_13� & tp1_13O

IHM em controle 
local automático

IHM em controle 
local manual

p1_14O

tp1_14O

p2_14O

tp2_14O

& tp2_14� & tp1_14O

IHM em 
operação   
remota

IHM em 
operação
local

Objetos: 

��_��	 = IHM_SEL_CTR_L_A/M-1 

�
_��	 = IHM_SEL_CTR_L_A/M-2 

 

Classe : ���	 = ihm_sel_ctr_l_a/m  
 
Atributos :  

Variáveis de Interface:  
���	+	� = ��_��	  
���	+	
 = �
_��	 
 

Métodos: 

(,�_��	: controle local automático selecionado 

(,
_��	: controle local manual selecionado 

 

Marcação inicial da classe  ���	 

*�_��		 =	 -0, 0/0  

 

Objetos: 

��_��	 = IHM_SEL_OP_L/R-1 

 

Classe : ���	 = ihm_sel_op_l/r  

 
Atributos :  

Variáveis de Interface:  
���	+	� = ��_��	  
 

Métodos: 

(,�_��	: operação remota selecionada 

(,
_��	: operação local selecionada 

 

Marcação inicial da classe  ���	 

*�_��		 =	 -0, 1/0  
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Figura A.26 – Modelo da classe  ��	 = ihm_com_l/d  (IHM de comando para ligar/desligar sistema).  
 
 
 
 
 
 

                 

 

 

 

Figura A.27 – Modelo da classe  ���	 = ihm_sel_bp  (IHM para selecionar bomba primária). 

 

 

 

p1_15O

tp1_15O

p2_15O

tp2_15O

& tp2_15� & tp1_15O

sistema   
ligado pela 
IHM

sistema
desligado pela 
IHM

p1_16O

tp1_16O

p2_16O

tp2_16O

& tp2_16� & tp1_16O

bomba 
selecionada
como primária 
na IHM

bomba 
não selecionada
como primária              
na IHM

Objetos: 

��_�	 = IHM_COM_L/D-1 

 

Classe : ��	 = ihm_com_l/d  

Atributos :  

Variáveis de Interface:  
��	+	� = ��_�	  

         

Métodos: 

(,�_�	: comando sistema ligado 

(,
_�	: comando sistema desligado 

 

Marcação inicial da classe  ��	 

*�_�		 =	 -1, 0/0  

 

Objetos: 

��_��	 = IHM_SEL_BP-1 

�
_��	 = IHM_SEL_BP-2 

 

 

���	 = ihm_sel_bp  

Atributos :  

Variáveis de Interface:  
���	+	� = ��_��	  
���	+	
 = �
_��	 

         

Métodos: 

(,�_��	: bomba primária não selecionada  

(,
_��	: bomba primária selecionada  

 

Marcação inicial da classe  ���	 

*�_��		 =	 -1, 1/0  
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Figura A.28 – Modelo da classe  ���	 = ihm_sin_l/d  (IHM para sinalizar sistema ligado/desligado em 
operação remota, conforme modelo da classe  ���	, ilustrado na Figura A.25). 

 

b. Classes e Objetos instanciados do Sistema de Controle envolvidos na 

Geração de Pressão. 

��� = pr_con_op_s  - pré-condições p/ operação do sistema (Figura A.29).  

��_�� = PR_CON_OP_S-R (pré-condições p/ operação remota do SHRV) 

�
� = pr_con_l_s  - pré-condições para ligar sistema (Figura A.30). 

��_
� = PRE_CON_L_S-R (pré-condições p/ ligar o SHRV em remoto)  

��� = pr_con_b_pr  - pré-condições para selecionar bomba primária (Figura A.31). 

��_�� = PR_CON_B_PR-1 (pré-condições p/ selecionar 2.P.1  como primária)  

��� = pr_con_op_b  - pré-condições para operar bomba (Figura A.32).   

��_�� = PR_CON_OP_B_P-1 pré-condições para operar 2.P.1 , como primária) 

��_�� = PR_CON_OP_B_S-2 pré-condições para operar 2.P.2 , como secundária) 

�� = pr_con_op_ev  - pré-condições para operar eletroválvula (Figura A.33).   

��_� = PR_CON_OP_EVSP-1 (pré-condições para operar eletroválvula 2.EHV.1 ) 

�
_� = PR_CON_OP_EVSP-2 (pré-condições para operar eletroválvula 2.EHV.2 ) 

��� = ctr_s  - controle liga/desliga sistema (Figura A.34). 

��_�� = CTR_S-R (controle liga/desliga SHRV em modo remoto)  

p1_17O

tp1_17O

p2_17O

tp2_17O

& tp2_17� & tp1_17O

IHM sinaliza  
sistema   
ligado

IHM sinaliza 
sistema
desligado 

Objetos: 

��_��	 = IHM_SIN_L/D-R 

 

Classe : ���	 = ihm_sin_l/d  

Atributos :  

Variáveis de Interface:  
���	+	� = ��_��	  

         
Métodos: 

(,�_��	: condições p/ sistema ligado 

(,
_��	: condições p/ sistema  

              desligado 
 
Marcação inicial da classe  ��	 

*�_��		 =	 -1, 0/0  
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��� = ctr_b  - controle liga/desliga bomba (Figura A.35). 

��_�� = CTR_B_P-1 (controle liga/desliga bomba primária 2.P.1 ) 

��_�� = CTR_B_S-2 (controle liga/desliga 2.P.2 como bomba secundária)  

��� = ctr_evsp  - controle liga/desliga eletroválvula do tipo 345 = evsp  (Figura A.36). 

��_�� = CTR_EVSP-1 (controle liga/desliga eletroválvula 2.EHV.1 ) 

�
_�� = CTR_EVSP-2 (controle liga/desliga eletroválvula 2.EHV.2 ) 

���� = sup_pr_b  - supervisão de pressão na partida da bomba (Figura A.37). 

��_��� = SUP_PR_B-1 (supervisão de pressão na partida da bomba 2.P.1 ) 

�
_��� = SUP_PR_B-2 (supervisão de pressão na partida da bomba 2.P.2 ) 

�
�� = pr_con_d_s  - pré-condições para desligar sistema (Figura A.38).   

��_
�� = PRE_CON_D_S-R (pré-condições p/ desligar o SHRV em remoto)  

�
�� = pr_con_l_b  - pré-condições para ligar bomba (Figura A.39).   

��_
��  = PR_CON_L_B-1 (pré-condições para ligar bomba 2.P.1 )  

�
_
��  = PR_CON_L_B-2 (pré-condições para ligar bomba 2.P.2 )  

�

� = pr_con_d_b  - pré-condições para desligar bomba (Figura A.40).   

��_

�  = PR_CON_D_B-1 (pré-condições para desligar bomba 2.P.1 )  

�
_

�  = PR_CON_D_B-2 (pré-condições para desligar bomba 2.P.2 )  

�
�� = pr_con_l_ev  - pré-condições para ligar eletroválvula (Figura A.41).   

��_
��  = PR_CON_L_EVSP-1 (pré-condições para ligar eletroválvula 2.EHV.1 ) 

��_
��  = PR_CON_L_EVSP-2 (pré-condições para ligar eletroválvula 2.EHV.2 ) 

�
�� = pr_con_d_ev  - pré-condições para desligar eletroválvula (Figura A.42).   

��_
��  = PR_CON_D_EVSP-1 (pré-condições para desligar eletroválvula 2.EHV.1 ) 

��_
��  = PR_CON_D_EVSP-2 (pré-condições para desligar eletroválvula 2.EHV.2 ) 
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Figura A.29 – Modelo da classe  ��� = pr_con_op_s  (pré-condições p/ operação do sistema)79. 

 

 
 

 

     

 

Figura A.30 – Modelo da classe  �
� = pr_con_l_s  (pré-condições para ligar sistema)80. 
 

                                                           
79

 A marcação inicial da classe  ���, na Figura A.29, apresenta somente o objeto  ��_�� instanciado no 

estado indicado (pré-condições para operação do sistema não satisfeitas), uma vez que os objetos  

�
_�� e ��_�� não poderiam ser instanciados, pois foi selecionado o modo de operação remota do SHRV, 

conforme ilustrado na Figura A.26.  

80
  Da mesma forma que na Figura A.29, na Figura A.30 instancia-se somente o objeto  ��_
�	apesar da 

classe  �
� modelar também o comportamento de dois mais objetos  (�
_
�, e ��_
�), pois não se 

selecionou o modo de operação local e sim o modo remoto, em acordo com o ilustrado na Figura A.25. 

pré-Condições                   
p/ operação do sistema 
não satisfeitas

pré-Condições                   
p/ operação do sistema 
satisfeitas

p1_1S

6 p1_1S

p2_1S

6 p2_1S

tp1_1S

& tp1_1S

t2_1S

& t2_1�

pré-Cond.                   
p/ ligar sistema
não satisfeitas

pré-Cond.                   
p/ ligar sistema
satisfeitas

tp1_2S

& tp1_2S

p1_2S

6 p1_2S

p2_2S

6 p2_2S

t2_2S

& t2_2�

Objetos: 

��_
�  = PR_CON_L_S-R 

 

Classe : �
� = pr_con_l_s   
 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
�
�+	� = ��_
�  

Funções de Saída:  

6(8�_
�): sinaliza pré-cond. p/ ligar  
                  sistema não satisfeitas 

6(8
_
�): sinaliza pré-cond. p/ ligar  
                  sistema satisfeitas 

Métodos: 

(,�_
�: pré-condições satisfeitas 

(
_
�:   pré-condições não satisfeitas 

Marcação inicial da classe  �
� 

*�_
�	 =	 -1, 0/0  

Objetos: 

��_��  = PR_CON_OP_S-R 

 

Classe : ��� = pr_con_op_s   
 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
���+	� = ��_��  

Funções de Saída: 

6(8�_��): sinaliza pré-cond. p/ operação    

                  não  satisfeitas 

6(8
_��): sinaliza pré-cond. p/ operação    

                  satisfeitas 

Métodos: 

(,�_��: pré-condições satisfeitas 

(
_��:   pré-condições não satisfeitas 

 
Marcação inicial da classe  ��� 

*�_��	 =	 -1, 0/0  
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Figura A.31 – Modelo da classe  ��� = pr_con_b_pr  (pré-condições para selecionar bomba primária).  

 

 

 
 
 
 

     
 
 

 
 

Figura A.32 – Modelo da classe ��� = pr_con_op_b  (pré-condições para operar bomba) 
 

pré-Condições                   
p/ selecionar 
bomba primária 
não satisfeitas

pré-Condições                   
p/ selecionar 
bomba primária 
satisfeitas

p1_3S

6 p1_3S

p2_3S

6 p2_3S

tp1_3S

& tp1_3S

t2_3S

& t2_3�

pré-Condições                   
p/ operar bomba 
não satisfeitas

pré-Condições                   
p/ operar bomba  
satisfeitas

p1_4S

6 p1_4S

p2_4S

6 p2_4S

tp1_4S

& tp1_4S

t2_4S

& t2_4�

Objetos: 

��_��  = PR_CON_B_PR-1 

Classe : ��� = pr_con_b_pr 

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
���+	� = ��_��  

Funções de Saída: 

6(8�_��): sinaliza pré-cond. p/ selecionar  

                  bomba primária não satisfeitas 

6(8
_��): sinaliza pré-cond. p/ selecionar  

                  bomba primária satisfeitas 

 
Métodos: 

(,�_��: pré-condições satisfeitas 

(
_��:   pré-condições não satisfeitas 

Marcação inicial da classe  ��� 

*�_��	 =	 -1, 0/0  

Objetos: 

��_��  = PR_CON_OP_B_P-1 

��_��  = PR_CON_OP_B_S-2 

 

Classe : ��� = pr_con_op_b 

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
���+	� = ��_��  
���+	� = ��_��  

Funções de Saída: 

6(8�_��): sinaliza pré-cond. p/ operar  

                  bomba  não satisfeitas 

6(8
_��): sinaliza pré-cond. p/ operar  

                  bomba  satisfeitas 

Métodos: 

(,�_��: pré-condições satisfeitas 

(
_��:   pré-condições não satisfeitas 

 
Marcação inicial da classe  ��� 

*�_��	 =	 -2, 0/0  
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Figura A.33 – Modelo da classe �� = pr_con_op_ev  (pré-condições para operar eletroválvula).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pré-Condições                   
p/ operar 
eletroválvula 
não satisfeitas

pré-Condições                   
p/ operar 
eletroválvula  
satisfeitas

p1_5S

6 p1_5S

p2_5S

6 p2_5S

tp1_5S

& tp1_5S

t2_5S

& t2_5�

Objetos: 

��_�  = PR_CON_OP_EVSP-1 

�
_�  = PR_CON_OP_EVSP-2 

 

Classe : �� = pr_con_op_ev  

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
��+	� = ��_�  
��+	
 = �
_�  

Funções de Saída: 

6(8�_�): sinaliza pré-cond. p/ operar  

                  eletroválvula não satisfeitas 

6(8
_�): sinaliza pré-cond. p/ operar  

                   eletroválvula satisfeitas 

Métodos: 

(,�_�: pré-condições satisfeitas 

(,�_�: pré-condições não satisfeitas 

 
Marcação inicial da classe  �� 

*�_�	 =	 -2, 0/0  
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Figura A.34 – Modelo da classe ��� = ctr_s  (controle liga/desliga sistema). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinalizar 
sistema 

ligado

p1_6S

6 p1_6S

tc1_6S

& tc1_6S

tc2_6s 

& tc2_6S

p2_6S

6 p2_6S

p3_6S

6 p3_6S

p4_6S

6 p4_6S

p5_6S

6 p5_6S

tc5_6s 

& tc5_6S

tc3_6s 

& tc3_6S

tc6_6s 

& tc6_6S

tc4_6s 

& tc4_6S

ligar sistema

sinalizar 
sistema 

desligado

desligar sistema

Início

Objetos: 

��_��  = CTR_S-R 

 

Classe : ��� = ctr_s   

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
���+	� = ��_��  
 

Funções de Saída: 

6(8�_��): início 

6(8
_��): ligar sistema 

6(8�_��): sinalizar sistema ligado 

6(8�_��): desligar sistema 

6(8_��): sinalizar sistema desligado 

Métodos: 

(:�_��: pré-condições p/ operar sistema 

(:
_��: condições  p/ sistema ligado 

(:�_��: pré-condições p/ desligar sistema 

(:�_��: condições p/ sistema desligado 

(:_��: pré-condições p/ ligar sistema 

(:�_��: modo de operação selecionado  
            (remoto ou local automático) 

 

Marcação inicial da classe  ��� 

*�_��	 =	 -1, 0, 0, 0, 0/0  
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Figura A.35 – Modelo da classe ��� = ctr_b  (controle liga/desliga bomba). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinalizar 
bomba 

ligada

p1_7S

6 p1_7S

tc1_7S

& tc1_7S

tc2_7s 

& tc2_7S

p2_7S

6 p2_7S

p3_7S

6 p3_7S

p4_7S

6 p4_7S

p5_7S

6 p5_7S

tc5_7s 

& tc5_7S

tc3_7s 

& tc3_7S

tc6_7s 

& tc6_7S

tc4_7s 

& tc4_7S

ligar bomba

sinalizar 
bomba 

desligada

desligar bomba

Início

Objetos: 

��_��  = CTR_B_P-1 

��_��  = CTR_B_S-2 

Classe : ��� = ctr_b   

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
���+	� = ��_��  
���+	� = ��_��  

Funções de Saída: 

6(8�_��): início 

6(8
_��): ligar bomba 

6(8�_��): sinalizar bomba ligada 

6(8�_��): desligar bomba 

6(8_��): sinalizar bomba desligada 

Métodos: 

(:�_��: pré-condições p/ operar bomba 

(:
_��: condições  p/ bomba ligada e  
            pressão normal 

(:�_��: pré-condições p/ desligar bomba 

(:�_��: condições p/ bomba desligada 

(:_��: pré-condições p/ ligar bomba 

(:�_��: modo de operação selecionado  

            (remoto ou local automático) 
 
Marcação inicial da classe  ��� 

*�_��	 =	 -2, 0, 0, 0, 0/0  

 



APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação                                                                                                                                                                       267 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Figura A.36 – Modelo da classe  ��� = ctr_evsp  (controle liga/desliga eletroválvula do tipo                       
��	 = evsp ). 

 

 

 

 

 

p1_9S

6 p1_9S

tc1_9S

& tc1_9S

tc2_9s 

& tc2_9S

p2_9S

6 p2_9S

p3_9S

6 p3_9S

p4_9S

6 p4_9S

p5_9S

6 p5_9S

tc5_9s 

& tc5_9S

tc3_9s 

& tc3_9S

tc6_9s 

& tc6_9S

tc4_9s 

& tc4_9S

ligar 
eletroválvula

sinalizar 
eletro-
válvula 

desligada

Início

desligar
eletroválvula

sinalizar 
eletroválvula 

ligada

Objetos: 

��_��  = CTR_EVSP-1 

�
_��  = CTR_EVSP-2 

 

Classe : ��� = ctr_evsp   
 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
���+	� = ��_��  
���+	
 = �
_��  

Funções de Saída: 

6(8�_��): início 

6(8
_��): ligar eletroválvula 

6(8�_��): sinalizar eletroválvula    

                  ligada 

6(8�_��): desligar eletroválvula 

6(8_��): sinalizar eletroválvula    

                  desligada 

 
Métodos: 

(:�_��: pré-condições p/ operar bomba  

(:
_��: condições  p/ eletroválvula  
            ligada 

(:�_��: pré-condições p/ desligar  
            eletroválvula 

(:�_��: condições p/ eletroválvula  
            desligada 

(:_��: pré-condições p/ ligar  
            eletroválvula 

(:�_��: sistema ligado  
 

Marcação inicial da classe  ��� 

*�_��	 =	 -2, 0, 0, 0, 0/0  

 



APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação                                                                                                                                                                       268 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura A.37 – Modelo da classe ���� = sup_pr_b  (supervisão de pressão partida da bomba). 
 
 
 
 

 

  

p2_11S

6 p2_11S

p3_11S

6 p3_11S

tc2_11S

& tc2_11S

tc3_11S

& tc3_11�

p4_11S

6 p4_11S

p5_11S

6 p5_11S

(:�_���

& (:�_���& (:_���

(:_���

início

tc7_11S

; tc7_11S

p6_11S

6 p6_11S

sinalizar
bomba 
ligada

sinalizar
bomba  

desligada

sinalizar
pressão 
baixa

sinalizar
pressão 
normal

tc6_11S

; t6_11S

p1_11S

6 p1_11S

tc1_11S

& tc1_11S

alarmar falha de pressão 
na partida da bomba

Objetos: 

��_���  = SUP_PR_B-1 

�
_���  = SUP_PR_B-2 

Classe : ���� = sup_pr_b   

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
����+	� = ��_���  
����+	
 = �
_���  

Funções de Saída: 

6(8�_���): início 

6(8
_���): sinalizar pressão baixa 

6(8�_���): sinalizar pressão normal 

6(8�_���): sinalizar bomba desligada 

6(8_���): sinalizar bomba ligada 

6(8�_���): alarmar falha de pressão na  
                    partida da bomba 

Métodos: 

(:�_���: pré-condições p/ operar bomba 

(:
_���: pressão normal 

(:�_���: pressão baixa 

(:�_���: bomba ligada 

(:_���: bomba desligada 

(�_���:  pré-condições p/ alarmar falha  

             de pressão 

(:�_���: condições satisfeitas p/ sistema  

             ligado  

 

 

 
Marcação inicial da classe  ���� 

*�_���	 =	 -2, 0, 0, 0, 0, 0/0  
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Figura A.38 – Modelo da classe  �
�� = pr_con_d_s  (pré-condições para desligar sistema).  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Figura A.39 – Modelo da classe  �
�� = pr_con_l_b  (pré-condições para ligar bomba). 

 

pré-Cond.                   
p/ desligar 
sistema
não satisfeitas

pré-Cond.                   
p/ desligar 
sistema
satisfeitas

tp1_20S

& tp1_20S

p1_20S

6 p1_20S

p2_20S

6 p2_20S

t2_20S

& t2_20�

pré-condições                   
p/ ligar bomba 
não satisfeitas

pré-condições                   
p/ ligar bomba  
satisfeitas

p1_21S

6 p1_21S

p2_21S

6 p2_21S

tp1_21S

& tp1_21S

t2_21S

& t2_21�

Objetos: 

��_
��  = PR_CON_D_S-R 

 

Classe : �
�� = pr_con_d_s   
 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
�
��+	� = ��_
��  

Funções de Saída: 

6(8�_
��): sinaliza pré-cond. p/ desligar  

                  sistema não satisfeitas 

6(8
_
��): sinaliza pré-cond. p/ desligar  

                  sistema satisfeitas 

Métodos: 

(,�_
��: pré-condições satisfeitas 

(
_
��:   pré-condições não satisfeitas 

 

Marcação inicial da classe  �
�� 

*�_
��	 =	 -1, 0/0  

Objetos: 

��_
��  = PR_CON_L_B-1 

�
_
��  = PR_CON_L_B-2 

 

Classe : �
�� = pr_con_l_b  

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
�
��+	� = ��_
��  
�
��+	
 = �
_
��  

Funções de Saída: 

6(8�_
��): sinaliza pré-cond. p/ ligar  

                    bomba não satisfeitas 

6(8
_
��): sinaliza pré-cond. p/ ligar  

                    bomba satisfeitas 

Métodos: 

(,�_
��: pré-condições satisfeitas 

(
_
��: pré-condições não satisfeitas 

 
Marcação inicial da classe  �
�� 

*�_
��	 =	 -2, 0/0  
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Figura A.40 – Modelo da classe  �

� = pr_con_d_b  (pré-condições para desligar bomba).  
 

 
 
 
 
 

  

 

 

Figura A.41 – Modelo da classe  �
�� = pr_con_l_ev  (pré-condições para ligar eletroválvula). 

 

pré-condições                   
p/ desligar 
bomba 
não satisfeitas

pré-condições                   
p/ desligar 
bomba  
satisfeitas

p1_22S

6 p1_22S

p2_22S

6 p2_22S

tp1_22S

& tp1_22S

t2_22S

& t2_22�

pré-condições                   
p/ ligar 
eletroválvula 
não satisfeitas

pré-condições                   
p/ ligar 
eletroválvula  
satisfeitas

p1_23S

6 p1_23S

p2_23S

6 p2_23S

tp1_23S

& tp1_23S

t2_23S

& t2_23�

Objetos: 

��_

�  = PR_CON_D_B-1 

�
_

�  = PR_CON_D_B-2 

 

Classe : �

� = pr_con_d_b  

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
�

�+	� = ��_

�  
�

�+	
 = �
_

�  

Funções de Saída: 

6(8�_

�): sinaliza pré-cond. p/ desligar  

                    bomba não satisfeitas 

6(8
_

�): sinaliza pré-cond. p/ desligar  

                    bomba satisfeitas 

 
Métodos: 

(,�_

�: pré-condições satisfeitas 

(
_

�: pré-condições não satisfeitas 

 
Marcação inicial da classe  �

� 

*�_

�	 =	 -2, 0/0  

Objetos: 

��_
��  = PR_CON_L_EVSP-1 

��_
��  = PR_CON_L_EVSP-2 

 

Classe : �
�� = pr_con_l_ev  

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
�
��+	� = ��_
��  
�
��+	� = ��_
��  

Funções de Saída: 

6(8�_
��): sinaliza pré-cond. p/ ligar  

                  eletroválvula não satisfeitas 

6(8
_
��): sinaliza pré-cond. p/ ligar  

                   eletroválvula satisfeitas 

Métodos: 

(,�_
��: pré-condições satisfeitas 

(
_
��: pré-condições não satisfeitas 

 
Marcação inicial da classe  �
�� 

*�_
��	 =	 -2, 0/0  
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Figura A.42 – Modelo da classe  �
�� = pr_con_d_ev  (pré-condições para desligar eletroválvula). 
 

A.1.8.2 Identificação da Fusão das Transições das Classes 

A seguir, identificam-se as fusões das transições, conforme definido no Passo 1 da 

Secção 3.4.3.1, para as classes  do Sistema de Controle pertencentes ao Componente  

Geração de Pressão Hidrálica (2.PG).   

Classe : ��� = pr_con_op_s:    

(,�_��: produz o método  pré-condições satisfeitas p/ operação do sistema, disponível em 

sua variável de interface ���+	�. 

Classe : �
� = pr_con_l_s:   

(,�_
�: produz o método  pré-condições satisfeitas p/ ligar o sistema, disponível em sua 

variável de interface �
�+	� = ��_
�. 

Classe : ��� = pr_con_b_pr:   

(,�_��: produz o método  pré-condições satisfeitas p/ selecionar bomba primária, 

disponível em sua variável de interface ���+	� = ��_��. 

Classe : ��� = pr_con_op_b:   

pré-condições                   
p/ desligar 
eletroválvula 
não satisfeitas

pré-condições                   
p/ desligar 
eletroválvula  
satisfeitas

p1_24S

6 p1_24S

p2_24S

6 p2_24S

tp1_24S

& tp1_24S

t2_24S

& t2_24�

Objetos: 

��_
��  = PR_CON_D_EVSP-1 

��_
��  = PR_CON_D_EVSP-2 

 

Classe : �
�� = pr_con_d_ev  

 
Atributos :  

Variáveis de Interfaces:  
�
��+	� = ��_
��  
�
��+	� = ��_
��  

Funções de Saída: 

6(8�_
��): sinaliza pré-cond. p/ desligar  

                  eletroválvula não satisfeitas 

6(8
_
��): sinaliza pré-cond. p/ ligar  

                   eletroválvula satisfeitas 

Métodos: 

(,�_
��: pré-condições satisfeitas 

(
_
��: pré-condições não satisfeitas 

 
Marcação inicial da classe  �
�� 

*�_
��	 =	 -2, 0/0  
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(,�_��: produz o método  pré-condições satisfeitas p/ operar bomba, disponível em suas 

variáveis de interface ���+	� = ��_�� e ���+	� = ��_��. 

Classe : �� = pr_con_op_ev:   

(,�_�: produz o método  pré-condições satisfeitas p/ operar eletroválvula, disponível em 

suas variáveis de interface ��+	� = ��_� e ��+	
 = �
_�. 

Classe : ��� = ctr_s:   

(:�_�� → (,�_��. ���+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ operar sistema, 

produzido pelo objeto  ��_�� = PR_CON_OP_S-R. 

(:
_�� → (,�_��	 . ���	+	�:  chama o método  condições satisfeitas p/ sistema ligado, 

produzido pelo objeto  ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1. 

(:�_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ desligar sistema, 

produzido pelo objeto  ��_
�� = PR_CON_D_S-R. 

(:�_�� → (,
_��	 . ���	+	�:  chama o método  condições satisfeitas p/ sistema desligado, 

produzido pelo objeto  ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1. 

(:_�� → (,�_
�. �
�+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ ligar sistema, 

produzido pelo objeto  ��_
� = PR_CON_L_S-R. 

(:�_�� → (,�_�	 . ��	+	�:  chama o método  modo de operação remoto selecionado, 

produzido pelo objeto  ��_�	 = CH_L/R-1. 

(:�_�� → (,�_�	 . ��	+	
:  chama o método  modo de operação remoto selecionado, 

produzido pelo objeto  �
_�	 = CH_L/R-2. 

(:�_�� → (,�_�	 . ��	+	�:  chama o método  modo de operação remoto selecionado, 

produzido pelo objeto  ��_�	 = CH_L/R-3. 

Classe : ��� = ctr_b:   

(:�_�� → (,�_��. ���+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ operar bomba 1 

como primária, produzido pelo objeto  ��_�� = 

PR_CON_OP_P-1. 

(:�_�� → (,�_��. ���+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ operar bomba 2 

como secundária, produzido pelo objeto  ��_�� = 

PR_CON_OP_S-2. 
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(:
_�� → (,
_��. ��	+	�:  chama o método  bomba ligada, produzido pelo                       

objeto  ��_�	 = MB-1. 

(:
_�� → (,
_��. ��	+	
:  chama o método  bomba ligada, produzido pelo                                  

objeto  �
_�	 = MB-2. 

(:�_�� → (,�_

�. �

�+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ desligar bomba, 

produzido pelo objeto  ��_

� = PR_CON_D_B-1. 

(:�_�� → (,
_

�. �

�+	
:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ desligar bomba, 

produzido pelo objeto  �
_

� = PR_CON_D_B-2.  

(:�_�� → (,�_��. ��	+	�:  chama o método  bomba desligada, produzido pelo                   

objeto  ��_�	 = MB-1. 

(:�_�� → (,�_��. ��	+	
:  chama o método  bomba desligada, produzido pelo                         

objeto  �
_�	 = MB-2. 

(:_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ ligar bomba, 

produzido pelo objeto  ��_
�� = PR_CON_L_B-1.  

(:_�� → (,�_
��. �
��+	
:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ ligar bomba, 

produzido pelo objeto  �
_
�� = PR_CON_L_B-2.  

(:�_�� → (,�_�	 . ��	+	�:  chama o método  modo de operação remoto selecionado, 

produzido pelo objeto  ��_�	 = CH_L/R-1. 

(:�_�� → (,�_�	 . ��	+	
:  chama o método  modo de operação remoto selecionado, 

produzido pelo objeto  �
_�	 = CH_L/R-2. 

(:�_�� → (,�_�	 . ��	+	�:  chama o método  modo de operação remoto selecionado, 

produzido pelo objeto  ��_�	 = CH_L/R-3. 

Classe : ��� = ctr_evsp:   

(:�_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ operar 

eletroválvula, produzido pelo objeto  ��_
�� = 

PR_CON_L_EVSP-1. 

(:�_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ operar 

eletroválvula, produzido pelo objeto  ��_
�� = 

PR_CON_L_EVSP-2. 

(:
_�� → (,
_��. ��	+	�:  chama o método  eletroválvula ligada, produzido pelo                   
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objeto  ��_�	 = EVSP-1. 

(:
_�� → (,
_��. ��	+	
:  chama o método  eletroválvula ligada, produzido pelo                 

objeto  �
_�	 = EVSP-2. 

(:�_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ desligar 

eletroválvula, produzido pelo objeto  ��_
�� = 

PR_CON_D_EVSP-1. 

(:�_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ desligar 

eletroválvula, produzido pelo objeto  ��_
�� = 

PR_CON_D_EVSP-2. 

(:�_�� → (,�_��. ��	+	�:  chama o método  eletroválvula desligada, produzido pelo 

objeto  ��_�	 = EVSP-1. 

(:�_�� → (,�_��. ��	+	
:  chama o método  eletroválvula desligada, produzido pelo 

objeto  �
_�	 = EVSP-2. 

(:_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ ligar 

eletroválvula, produzido pelo objeto  ��_
�� = 

PR_CON_L_EVSP-1. 

(:_�� → (,�_
��. �
��+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ ligar 

eletroválvula, produzido pelo objeto  ��_
�� = 

PR_CON_L_EVSP-2. 

(:�_�� → (,�_��	 . ���	+	�:  chama o método  condições satisfeitas p/ sistema ligado, 

produzido pelo objeto  ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1. 

Classe : ���� = sup_pr_b:   

(:�_��� → (,�_��. ���+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ operar bomba 1 

como primária, produzido pelo objeto  ��_�� = 

PR_CON_OP_P-1. 

(:�_��� → (,�_��. ���+	�:  chama o método  pré-condições satisfeitas p/ operar bomba 2 

como secundária, produzido pelo objeto  ��_�� = 

PR_CON_OP_S-2. 

(:
_��� → (,
_�. �	+	�:  chama o método  pressão normal, produzido pelo                     

objeto  ��_	 = PS-1. 

(:
_��� → (,
_�. �	+	
:  chama o método  pressão normal, produzido pelo                     
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objeto  �
_	 = PS-2.  

(:�_��� → (,
_��. ��	+	�:  chama o método  bomba ligada, produzido pelo                                   

objeto  ��_�	 = MB-1. 

(:�_��� → (,�_��. ��	+	
:  chama o método  bomba ligada, produzido pelo                          

objeto  �
_�	 = MB-2. 

(:_��� → (,�_��. ��	+	�:   chama o método  bomba desligada, produzido pelo                   

objeto  ��_�	 = MB-1. 

(:_��� → (,�_��. ��	+	
:  chama o método  bomba desligada, produzido pelo                         

objeto  �
_�	 = MB-2. 

                                          chama os métodos  bomba ligada, produzido pelo                       

objeto  ��_�	 = MB-1 e  pressão normal, produzido pelo                     

objeto  ��_	 = PS-1 . 

                                          chama os métodos  bomba ligada, produzido pelo                       

objeto  �
_�	 = MB-2 e  pressão normal, produzido pelo                     

objeto  �
_	 = PS-2 .  

(:�_��� → (,�_��	 . ���	+	�:  chama o método  condições satisfeitas p/ sistema ligado, 

produzido pelo objeto  ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1. 

Observa-se que, a transição consumidora (:�_��� chama dois métodos por meio de uma 

conjunção lógica (duas proposições simultaneamente verdadeiras). 

A.1.8.3 Desdobramento das Classes em Objetos e sua Renomeação  

Como o processo do desdobramento das classes  até o modelo integrado dos 

objetos  é repetitivo, a partir deste ponto, em continuidade ao exemplo de aplicação da 

metodologia proposta, utiliza-se somente o objeto ��_��� = SUP_PR_B-1 (supervisão de 

pressão na partida do conjunto motor-bomba MB-1,como bomba primária) e dos outros 

objetos  que participam na fusão das transições (de acordo com seção anterior, Seção 

A.1.8.2), conforme definido na Seção 3.4.3.1, Passo 2. Dessa forma, destacam-se os 

seguintes objetos acompanhados de sua lista de sinais digitais de entrada e saída 

utilizada: 

 

 

(:�_��� → (,
_��. ��	+	�	∧		:		
													→ (,
_�. �	+	�		
	

(:�_��� → (,
_��. ��	+	�	∧		:		
													→ (,
_�. �	+	�		
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Figura A.43 – Objeto:  ��_�	 = MB-1 - Conjunto motor-bomba 2.M.1, 2.P.1 . 

- Sinais digitais de entrada para o objeto  ��_�	 = MB-1: 

I2.1 Bomba 2.P.1 - Ligada (Gaveta do CCM-SHRV) 

I2.2 Bomba 2.P.1 - Desligada (Gaveta do CCM-SHRV) 

I2.3 Bomba 2.P.1 - Disponível (Gaveta do CCM-SHRV) 
 

 
 
 
 
 

 

     
Figura A.44 – Objeto:  ��_	 = PS-1 (Pressostato 2.PSH.1) . 

- Sinais digitais de entrada para o objeto  ��_	 = PS-1: 

I2.6	 Bomba	2.P.1	-	Pressão	Normal	

bomba 
desligada

bomba          
não disponível

p1_3O-O1

tp1_3O-O1

p2_3O-O1

tp2_3O-O1

t3_3O-O1

p3_3O-O1

t4_3O-O1

& tp1_3O-O1

& t4_3O-O1

& t3_3O-O1

bomba 
ligada

& tp2_3O-O1

p1_5O-O1

p2_5O-O1 pressostato
não ativado

pressostato
ativado

tp1_5O-O1

& tp1_5O−O1

tp2_5O-O1

& tp2_5O−O1

Objeto:  ��_�	 = MB-1 
 
Atributos :  

Variável de Interface:  
��	+	� = ��_�	  
 

Métodos: 

(,�_�	+	�: bomba desligada 

(,
_�	+	�: bomba ligada  

(�_�	+	�:   bomba não disponível  

(�_�	+	�:   bomba ligada  

Funções de habilitação: 

&'(,�_�	+	�) = I2.2	  

&'(,
_�	+	�) = I2.1	  

&'(�_�	+	�) 		= ¬I2.3	    

&'(�_�	+	�) 		= I2.1	    
 

Marcação inicial do objeto  ��_�	: 

!�_�	_0 = 	 -0, 1, 0/0  

Objeto:  ��_	 = PS-1 

Atributos :  

Variável de Interface:  
�	+	� = ��_	 
 

Métodos: 

(,�_	+	�: pressão desativa pressostato 

(,
_	+	�: pressão ativa pressostato 

Funções de habilitação: 

&'(,�_	+	�) = ¬I2.6	  

&'(,
_	+	�) = I2.6	  

Marcação inicial do objeto ��_	: 

!�_	_0	 = 	 -0, 1/0  
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Figura A.45 – Objeto:  ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1 - IHM para sinalizar sistema SHRV ligado/desligado.     

- Sinais digitais de entrada para o objeto   ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1: 

I2.1	 Bomba	2.P.1	-	Ligada	(Gaveta	do	CCM-SHRV)	
I2.2	 Bomba	2.P.1	-	Desligada	(Gaveta	do	CCM-SHRV)	
I2.3	 Bomba	2.P.1	-	Disponível	(Gaveta	do	CCM-SHRV)	
I2.4	 Bomba	2.P.1	-	CH	em	Remoto	(Gaveta	do	CCM-SHRV)	
I2.5	 Eletroválvula	2.EHV.1	p/	comando	da	2.FCV.1	-	Energizada 
I11.1 Rele de Bloqueio 86H - Não Atuado (proteções hidráulicas) 

I11.2 Rele de Bloqueio 86E - Não Atuado (proteções elétricas) 

I11.3 Rele de Bloqueio 86M - Não Atuado (proteções mecânicas) 

I12.1 Painel SHRV - Chave Remoto 

I12.2 Painel SHRV - Botão de Emergência atuado 

I12.3 Comando externo - Parar SHRV 

I12.4	 Falha Alimentadores AC e DC 

I12.5 Tensão normal no painel dos sensores de posição 
 
 

 

 

 

p1_17O-O1

tp1_17O-O1

p2_17O

tp2_17O-O1

& tp1_17O-O1

IHM sinaliza  
sistema   
ligado

IHM sinaliza 
sistema
desligado 

& tp2_17O-O1

Objeto:  ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1 

Atributos :  

Variável de Interface:  
���	+	� = ��_��	  
 

 

Métodos: 

(,�_��	+	�: condições p/ sistema ligado 

(,
_��	+	�: condições p/ sistema  

                     desligado 

Funções de habilitação: 

 &'(,�fgh+	�) = 	I12.1 ∧ ¬I12.2 ∧	¬I12.3 ∧
	¬I12.4 ∧ I12.5	 ∧ I11.1 ∧
					I11.2 ∧ I11.3   

 &'(,
fgh+	�) = ¬I12.1 ∨ I12.2 ∨ I12.3 ∨
I12.4 ∨ ¬I12.5 ∨ I11.1 ∨
I11.2 ∨ I11.3     

Marcação inicial do objeto ��_��	: 

!�_��	_0	 = 	 -1, 0/0  
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Figura A.46 – Objeto:  ��_�� = PR_CON_OP_B_P-1 pré-condições para operar 2.P.1 , como bomba 
primária).   

 

- Sinais digitais de entrada para o objeto  ��_�� = PR_CON_OP_B_P-1: 

I2.3	 Bomba	2.P.1	-	Disponível	(Gaveta	do	CCM-SHRV)	

- Sinais digitais de saída utilizados pelo objeto  ��_�� = PR_CON_OP_B_P-1: 

VQ2.1	 Sinalizar	 pré-condições	 satisfeitas	 para	 operar	 2.P.1,	 como	 bomba	
primária	

	 	

pré-Condições                   
p/ operar bomba 
não satisfeitas

pré-Condições                   
p/ operar bomba  
satisfeitas

p1_4S-O1

6 p1_4S-O1

p2_4S-O1

6 p2_4S-O1

tp1_4S-O1

& tp1_4S-O1

t2_4S-O1

& t2_4S-O1

Objeto:  ��_�� = PR_CON_OP_B_P-1 

Atributos :  

Variável de Interface:  
���+	� = ��_��  

Funções de saída: 6(8n_��+	�) =	(o�, o
) ⟹ 

6(8n_��+	�) = (VQ2.1)  

6(8�_��+��) = (0)		  

6(8
_��+	�) = (1)		   
           

Métodos: 

(,�_��+	�: pré-condições satisfeitas  

(
_��+	�:   pré-condições não satisfeitas 

Funções de habilitação: 

&'(,�_��+	�) = I2.3 ∧ VI2.1	  

&'(,
_��+	�) = ¬I2.3 ∨ ¬I2.4 ∨ ¬VI2.1			  
 

Marcação inicial do objeto ��_��: 

!�_��_0	 = 	 -1, 0/0  
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       Figura A.47 – Objeto:  ��_��� = SUP_PR_B-1 (supervisão de pressão na partida de 2.P.1 ). 

 

  

p2_11S-O1

6 p2_11S−O1

p3_11S-01

6 p3_11S−O1

p4_11S-O1

6 p4_11S−01

p5_11S-O1

6 p5_11S−O1

início

p6_11S-O1

6 p6_11S−O1

sinalizar
bomba 

ligada

sinalizar
bomba  

desligada

sinalizar
pressão 
baixa

sinalizar
pressão 
normal

p1_11S-O1

6 p1_11S−01

tc1_11S-O1

& tc1_11S−01

alarmar falha de pressão 
na partida da bomba

tc2_11S-O1

& tc2_11S−O1

tc3_11S-O1

& tc3_11S−01

tc4_11S-O1

& tc4_11S−01
tc5_11S-O1

& tc5_11S−01

t6_11S-O1

& t6_11S−01

tc7_11S-O1

& tc7_11S−01

Objeto : ��_��� = SUP_PR_B-1  

(VQ2.3, VQ2.4, VQ2.5, VQ2.6, Q2.7) ⟹ 

Atributos :  

Variável de Interface:  

����+	� = ��_���  

Funções de Saída: 

6(8n_���+	�) =	(o�, o
, o�, o�, o)	= 

 

6(8�_���+	�) = (0, 0, 0, 0, 0)  
6(8
_���+	�) = (1, 0, 1, 0, 0)  
6(8�_���+	�) = (0, 1, 0, 1, 0)  
6(8�_���+	�) = (1, 0, 1, 0, 0)  
6(8_���+	�) = (−,−, 0, 1, 0)  
6(8�_���+	�) = (0, 1, 0, 1, 1)  

                            

&'(:�ffs+	�) = VI11.3 ∧ I2.4 

Métodos: 
(:�_���+	�: pré-condições p/   
                    operar bomba 
(:
_���+	�: pressão normal 
(:�_���+	�: pressão baixa 
(:�_���+	�: bomba ligada 
(:_���+	�: bomba desligada 

(:�_���+	�:  pré-condições p/             
                    alarmar falha de  
                    pressão 
(:�_���:       sistema ligado e   

        bomba desligada  

Funções de habilitação: 

&'(:�_���+	�) = VI11.3 ∧ I2.4  

&'(:
_���+	�) = VI11.3 ∧ I2.4   

&'(:�_���+	�) = VI11.3 ∧ I2.4    

&'(:�_���+	�) = VI11.3 ∧ I2.4   

&'(:_���+	�) = VI11.3 ∧ I2.4   

&'(:�_���+	�) 	= VI11.3 ∧ I2.4   

 

Marcação inicial do objeto ��_���: 

!�_���_0	 = 	 -1, 0, 0, 0, 0, 0/0  

 
Chamadas de Métodos: 
(:�_���+	� → (,�_��. ���+	� ; (:
_���+	� → (,
_	. �	+	� ; (:�_���+	� 	→ (,�_	. �	+	� ;   

(:�_���+	� → (,
_�	. ��	+	� ; (:_���+	� → (,�_�	. ��	+	� ; (:�_���+	� → (,
_�	. ��	+	�	∧   

(:�_���+	� → (,�_��	. ���	+	� ;                                                                    → (,
_	. �	+	� ; 
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- Sinais digitais de entrada para o objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1: 

I2.4	 Bomba	2.P.1	-	CH	em	Remoto	(Gaveta	do	CCM-SHRV)	
VI11.3 SHRV	em	Controle	Remoto	

- Sinais digitais de saída para o objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1: 

VQ2.3		 	Sinalizar	pressão	baixa	na	partida	da	bomba	2.P.1	
VQ2.4		 	Sinalizar	pressão	normal	na	partida	da	bomba	2.P.1	
VQ2.5		 	Sinalizar	bomba	2.P.1	desligada	
VQ2.6		 	Sinalizar	bomba	2.P.1	ligada	
Q2.7			 	Alarmar	Falha	de	Pressão	na	partida	da	bomba	2.P.1	

	

A.1.8.4 Fusão das Transições dos Objetos do Objeto de Controle  

É o cumprimento do Passo 3 definido na Seção 3.4.3.1, para os objetos             

��_�	 = MB-1, ��_	 = PS-1 e ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1, relacionados ao objeto  do 

Sistema de Controle  ��_��� = SUP_PR_B-1. 

 

 
Figura A.48 – Fusão das Transições do objeto  ��_�	 = MB-1. 

 
 
 

 

bomba 
desligada

bomba          
não disponível

p1_3O-O1

tp1_3O-O1

p2_3O-O1

tp2_3O-O1

t3_3O-O1

p3_3O-O1

t4_3O-O1

& tp1_3O−O1

& t4_3O−O1
& t3_3O−O1

bomba 
ligada

& tp2_3O−O1

tc4_11S-O1

& tc4_11S−01

tc5_11S-O1

& tc5_11S−01

tc6_11S-O1

& tc6_11S−01
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Figura A.49 – Fusão das Transições do objeto  ��_	 = PS-1. 

 

 

  

 
Figura A.50 – Fusão das Transições do objeto  ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1. 

 

A.1.8.5 Fusão das Transições dos Objetos do Sistema de Controle 

Aplica-se agora o Passo 4 conforme Seção 3.4.3.1, para o objeto             

��_��� = SUP_PR_B-1. 

p1_5O-O1

tp1_5O-O1

p2_5O-O1

tp2_5O-O1

& tp1_5O−O1

pressostato
não ativado

pressostato
ativado

& tp2_5O−O1

tc2_11S-O1

& tc2_11S−O1

tc3_11S-O1

& tc3_11S−01

tc6_11S-O1

& tc6_11S−01

p1_17O-O1

tp1_17O-O1

p2_17O-O1

tp2_17O-O1

& tp1_17O−O1

IHM sinaliza  
sistema   
ligado

IHM sinaliza 
sistema
desligado 

& tp2_17O−O1

tc7_11S-O1

& tc7_11S−01
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Figura A.51 – Fusão das Transições do objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1. 

 
 

 
Figura A.52 – Fusão das Transições do objeto  ��_�� = PR_CON_OP_B_P-1.  

Observação A.4 – Modelo Integrado dos Objetos  do Objeto de Controle e sua      

Verificação.  

Neste exemplo de aplicação focaliza-se nos modelos integrados do Sistema de 

Controle e na Verificação de um deles, considerado o mais representativo, ou seja, o 

modelo integrado do objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1 (supervisão de pressão na partida 

de 2.P.1 ). Portanto, não serão apresentados os modelos integrados do Objeto de 

Controle, uma vez que a Seção 3.5, já apresenta alguns exemplos. 

 

  

p2_11S-O1

6 p2_11S−O1

p3_11S-01

6 p3_11S−O1

p4_11S-O1

6 p4_11S−01

p5_11S-O1

6 p5_11S−O1

início

p6_11S-O1

6 p6_11S−O1

sinalizar
bomba 

ligada

sinalizar
bomba  

desligada

sinalizar
pressão 
não normal

sinalizar
pressão 
normal

p1_11S-O1

6 p1_11S−01
tc1_11S-O1

& tc1_11S−01

alarmar falha de pressão 
na partida da bomba

tc2_11S-O1
tc3_11S-O1

& tc3_11S−01

tc4_11S-O1

& tc4_11S−01

tc5_11S-O1

& tc5_11S−01

tc6_11S-O1

& tc6_11S−01

tc7_11S-O1

& tc7_11S−01

tp1_4S-O1

& tp1_4S−O1

tp2_5O-O1

& tp2_5O−O1

tp1_5O-O1

& tp1_5O−O1

tp1_3O-O1

& tp1_3O−O1

tp2_3O-O1

& tp2_3O−O1

tp1_17O-O1

& tp1_17O−O1

& tc2_11S−O1

pré-Condições                   
p/ operar bomba 
não satisfeitas

pré-Condições                   
p/ operar bomba  
satisfeitas

p1_4S-O1

6 p1_4S−O1

p2_4S-O1

6 p2_4S−O1

tp1_4S-O1

& tp1_4S−O1

t2_4S-O1

& t2_4S−O1

tc1_11S-O1

& tc1_11S−01



APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação                                                                                                                                                                       283 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

A.1.8.6 Modelo Integrado dos Objetos do Sistema de Controle  

Finalmente, tem-se agora a execução do Passo 5 , conforme definido na Seção 3.4.3.1, 

para os objetos ��_�� = PR_CON_OP_B_P-1 e ��_��� = SUP_PR_B-1. 

 

Figura A.53 – Modelo Integrado do objeto  ��_�� = PR_CON_OP_B_P-1.  
.  

- Funções de habilitação:  

&'(,�_��+	�) ∧ &'(:�_���+	�) = (I2.3 ∧ I2.4 ∧ VI2.1) ∧ (VI11.3 ∧ I2.4) 
&'(,
_��+	�) = ¬I2.3 ∨ ¬I2.4 ∨ ¬VI2.1			  

- Funções de saída, 6(8n_��+	�) =	(o�, o
) 	⟹ 	6(8n_��+	�) = (VQ2.1)  

6(8�_��+��) = (0)		  
6(8
_��+	�) = (1)		   

 
 
 
Para a Figura A.54 na sequência, têm que: 
 

6(8n_���+	�) =	(o�, o
, o�, o�, o) ⟹ 

6(8n_���+	�) 	= (VQ2.3, VQ2.4, VQ2.5, VQ2.6, Q2.7)  

 
Onde: 

o�:	VQ2.3		-	Sinalizar	pressão	baixa	na	partida	da	bomba	2.P.1	

o
:	VQ2.4	-	Sinalizar	pressão	normal	na	partida	da	bomba	2.P.1		

o�:	VQ2.5	-	Sinalizar	bomba	2.P.1	desligada	

o�:	VQ2.6	-	Sinalizar	bomba	2.P.1	ligada		

o:	Q2.7			 	-	Alarmar	Falha	de	Pressão	na	partida	da	bomba	2.P.1	

  

pré-Condições                   
p/ operar bomba 
não satisfeitas

pré-Condições                   
p/ operar bomba  
satisfeitas

p1_4S-O1

6 p1_4S−O1

p2_4S-O1

6 p2_4S−O1

t2_4S-O1

& t2_4S−O1

tp1_4S-O1

& tp1_4S-O1 

∧ tc1_11S-O1

∧ & tc1_11S-O1	
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Figura A.54 – Modelo Integrado do objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1. 

- Funções de habilitação para o objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1:  

&'(:�_���+	�) ∧ &'(,�_��+	�) 	= (VI11.3 ∧ I2.4) ∧ (I2.3 ∧ VI2.1		)  

&'(:
_���+	�) ∧ &'(,
_	+	�) 	= (VI11.3 ∧ I2.4) ∧ (I2.6)   

&'(:�_���+	�) ∧ &'(,�_	+	�) 	= (VI11.3 ∧ I2.4) ∧ (¬I2.6)    

&'(:�_���+	�) ∧ &'(,
_�	+	�) 	= (VI11.3 ∧ I2.4) ∧ (I2.1)   

&'(:_���+	�) ∧ &'(,�_�	+	�) 	= (VI11.3 ∧ I2.4) ∧ (I2.2)   

&'(:�_���+	�) ∧ &'(,
_�	+	�) ∧ &'(,
_	+	�) = (VI11.3 ∧ I2.4) ∧ (I2.1) ∧ (I2.6)  

&'(:�_���+	�) ∧ &'(,�_��	+	�) = (VI11.3 ∧ I2.4) ∧ (I12.1 ∧ ¬I12.2 ∧ ¬I12.3 ∧

¬I12.4 ∧ I12.5 ∧ I11.1 ∧ I11.2 ∧ I11.3)   

- Funções de saída para o objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1,  

6(8�_���+	�) = (0, 0, 0, 0, 0)  

6(8
_���+	�) = (1, 0, −,−, 0)  

6(8�_���+	�) = (0, 1, 0, 1, 0)  

6(8�_���+	�) = (1, 0, 1, 0, 0)  

6(8_���+	�) = (−,−, 0, 1, 0)  

6(8�_���+	�) = (0, 0, 0, 0	1)  

 

  

p2_11S-O1

6 p2_11S−O1

p3_11S-01

6 p3_11S−O1

p4_11S-O1

6 p4_11S−01

p5_11S-O1

6 p5_11S−O1

início

p6_11S-O1

6 p6_11S−O1

sinalizar
bomba 

ligada

sinalizar
bomba  

desligada

sinalizar
pressão 
baixa

sinalizar
pressão 
normal

p1_11S-O1

6 p1_11S−01

alarmar falha de pressão 
na partida da bomba

tc1_11S-O1

& tc1_11S−01

∧ tp1_4S-O1

∧ & tp1_4S−O1

tc3_11S-O1

& tc3_11S−01

∧ tp1_50-O1

∧ & tp1_5O−O1

tc2_11S-O1

& tc2_11S−01

∧ tp2_50-O1

∧ & tp2_5S−O1

tc5_11S-O1

& tc5_11S−01

∧ tp1_30-O1

∧ & tp1_3O−O1

tc4_11S-O1

& tc4_11S−01

∧ tp2_30-O1

∧ & tp2_3O−O1

tc7_11S-O1

& tc7_11S−01

∧ tp1_170-O1

∧ & tp1_17O−O1

tc6_11S-O1∧ tp2_30-O1 ∧ tp2_50-O1

& tc6_11S−01 ∧ & tp2_3O−O1
∧ & tp2_5O−O1
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A.1.9 Atividade 8 - Verificação Formal 

Considerando-se que o método é o mesmo aplicado para todos os objetos, descreve-se 

a seguir somente a Verificação formal para o objeto ��_��� = SUP_PR_B-1. 

A.1.9.1 Grafo de Alcançabilidade do Objeto Integrado ��_��� = SUP_PR_B-1 

De acordo com o modelo integrado do objeto ��_��� = SUP_PR_B-1 ilustrado na 

Figura A.54, considerando suas funções de habilitação e suas funções de saída, pode-se 

construir seu GA e calcular w'!�_���_x) e w�_���, de acordo com o proposto no Capítulo 4. 

Têm-se, então: 

 

 
Figura A.55 – GA - Grafo de Alcançabilidade do objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1. 

 

Onde, na Figura A.55, os valores de (  são: 

 (� = (:�_���+	� ∧ (,�_��+	� 

 (
 = (:
_���+	� ∧ (,
_	+	�	  

w(!�_���_0)=	 0,	0,	0,	0,	0

!�_���_0 =	 1,	0,	0,	0,	0,	0

w(!�_���_1)1=	 1,	0,	1,	0,	0

!�_���_1 =	 0,	1,	0,	1,	0,	0

w(!�_���_2)=	 1,	0,	0,	1,	0

!�_���_2 =	 0,	1,	0,	0,	1,	0

w(!�_���_3) =	 c,	c,	c,	c,	0

!�_���_3 =	 0,	0,	1,	1,	0,	0

w(!�_���_4)=	 0,	0,	0,	0,	1

!�_���_4 = 0,	0,	0,	0,	0,	1

w(!�_���_5)=	 0,	1,	0,	1,	0

!�_���_5 =	 0,	0,	1,	0,	1,	0

(�

(�

(
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 (� = (:�_���+	� ∧ (,�_	+	�	  

 (� = (:�_���+	� ∧ (,
_�	+	�	  

 ( = (:_���+	� ∧ (,�_�	+	�	  

 (� = (:�_���+	� ∧ (,
_�	+	� ∧ (,
_	+	�   

 (� = (:�_���+	� ∧ (,�_��	+	�	    

Observação A.5 – Estado não considerado (!�_���_3).   

Nota-se na Figura A.55, que o retângulo que representa o estado !�_���_3 e as 

transições envolvidas neste estado estão na cor vermelha e tracejados. Também, nos 

cálculos de w'!�_���_3) e w�_���, as respectivas saídas deste estado estão, embora 

identificadas, também tachadas. Conforme apresentado anteriormente no Capítulo 3, isto 

se dá pelo fato que na ����_��, o disparo de uma transição depende também que sua 

função de habilitação seja satisfeita (verdadeira), além de ter uma marca no pré-lugar e 

nenhuma marca no pós-lugar, diferentemente do GA de sua RP Subjacente, onde este 

estado seria permitido.  Neste cenário, o estado em referência não deve ser alcançado, pois 

a condição de bomba desligada e pressão normal na partida da bomba, como uma 

conjunção lógica, não pode ser verdadeira em condições normais. Ou seja, é um estado 

proibitivo em função da regra de disparo da transição, como também, está em consonância 

com o comportamento esperado do sistema real. 

A seguir, apresenta-se o cálculo de w'!�_���_x) e w�_���, conforme Definição 4.3 e 

Definição 4.4 do Capítulo 4. 

- Cálculo de  w'!%_ �_x) = w'!1_11�_x):  

w'!�_���_0):  

!�_���_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0) 				⟹ w'!�_���_0) = 	 (0, 0, 0, 0, 0)  

w'!�_���_1):  

!�_���_1 = '0, 	1, 	0, 	1, 	0, 	0) ⟹ w'!�_���_1) = (1, 0, −,−, 0). (1, 0, 1, 0, 0) ⟹  

w'!�_���_1) = (1, 0, 1, 0, 0) 
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w'!�_���_2):  

!�_���_2 = '0, 	1, 	0, 	0, 	1, 	0) ⟹ w'!�_���_2) = (1, 0, −,−, 0). (−,−, 0, 1, 0) ⟹  

w'!�_���_2) = (1, 0, 0, 1, 0)  

 w'!�_���_3): P3 e P4 (este estado não é considerado, conforme Observação A.4) 

!�_���_3 = '0, 	0, 	1, 	1, 	0, 	0) ⟹ w'!�_���_3) = 	 (0, 1, 0, 1, 0). (1, 0, 1, 0, 0) ⟹ 

w'!�_���_3) = (y, y, y, y, 0)  

w'!�_���_4):  

!�_���_4 = '0, 	0, 	0, 	0, 	0, 	1) ⟹ w'!�_���_4) = (0, 0, 0, 0	1)		  

w'!�_���_5):  

!�_���_5 = '0, 	0, 	1, 	0, 	1, 	0) ⟹ w'!�_���_5) = 	 (0, 1, 0, 1, 0). (−,−, 0, 1, 0) ⟹   

w'!�_���_5) = (0, 1, 0, 1, 0)  

- Cálculo de w%_ � = w�_���: (o estado Ω'!�_���_3) não é considerado) 

w�_��� 	= 	Ω'!�_���_0	) + Ω'!�_���_1) + Ω'!�_���_2) + Ω'!�_���_3) +

Ω'!�_���_4) + Ω'!�_���_5) ⟹       

       

w�_��� 	= (0, 0, 0, 0, 0) + (1, 0, 1, 0, 0)	+(1, 0, 0, 1, 0) + (y, y, y, y, 0) + (0, 0, 0, 0	1) +

(0, 1, 0, 1, 0) ⟹  

 

               = (|, 0, |, 0, 0) + (1, 0, 0, 1, 0) 	+ 	(0, 0, 0, 0	1) 	+	 (0, 1, 0, 1, 0)  

 

  = (|, 0, |, |, 0) + (0, 0, 0, 0	1) + (0, 1, 0, 1, 0)   

 

 = (|, 0, |, |, |) + (0, 1, 0, 1, 0) ⟹  

 

Ω�_��} = (|, |, |, |, |)     

 

O resultado de w�_��� = (|, |, |, |, |) informa que durante a evolução (estados 
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alcançáveis) do �����_�181 que representa o objeto ��_��� = SUP_PR_B-1 integrado, 

os sinais de saída VQ2.3, VQ2.4, VQ2.5, VQ2.6  e  Q2.7 são sempre especificados (0	ou 

1) e não contraditórios. 

A.1.9.2 Verificação para Corretude Formal dos Objetos do Sistema de Controle – 

Propriedades Obrigatórias  

  Com o suporte da Tabela 4.5 do Capítulo 4, faz-se a seguir a Verificação do objeto                               

��_��� = SUP_PR_B-1, após a fusão de suas transições, tendo como referências o seu GA 

ilustrado na Figura A.55 e os cálculos de w'!�_���_x) e w�_���.   

� P1.1.  Livre de Conflito 

De acordo com o GA do objeto  ��_��� = SUP_PR_B-1 representado na Figura 

A.55, todas as funções de habilitação das transições são disjuntas; ou seja, não 

existem funções de habilitação iguais para diferentes transições, em todos os 

estados alcançáveis. Então, pode-se afirmar que o modelo atende esta propriedade.   

� P1.2.  Terminação 

Não existem  self loops em nenhum estado do GA do modelo representado por 

meio da Figura A.55. Portanto, o objeto ��_��� modelado atende esta 

propriedade. 

� P1.3.  Saídas Especificadas 

A combinação das saídas de acordo com os estados alcançáveis do modelo e os 

cálculos de w'!�_���_x) e w�_��� têm suas saídas especificadas, pois                           

w�_��� ∈ �0, 1, y, |�
|�|. Dessa forma, esta propriedade é atendida pelo modelo 

desenvolvido.  

� P1.4.  Saídas Não Contraditórias 

A combinação das saídas do modelo e os cálculos de w'!�_���_x) e w�_��� denotam 

que não existem saídas contraditórias, pois w�_��� ∈ �0, 1, −, |, |−�
|�|. Então, esta 

                                                           
81 �����_�1 significa: Objeto  1 da classe  de número 11, do Sistema de Controle de um 

sistema modelado em ����_��. 
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propriedade é também atendida pelo modelo desenvolvido.  

� Saídas Formalmente Corretas 

Dessa forma, pode-se afirmar que a combinação das saídas de acordo com os 

estados alcançáveis do modelo é formalmente correta, uma vez que                            

w�_��� ∈ �0, 1, |�
|�|, ou seja  são atendidas as propriedades P1.3 e P1.4. 

A.1.9.3 Verificação para Corretude Formal dos Objetos do Sistema de Controle – 

Propriedades Eletivas  

Para a Verificação do modelo considerado (��_��� = SUP_PR_B-1), selecionam-se 

todas as propriedades eletivas, isto é, P2, P3 e P4, conforme os critérios de Verificação 

definidos na Tabela 4.3 do Capítulo 4. 

� P2. Vivacidade 

De acordo com o GA do objeto ��_��� representado mediante a Figura A.55, 

todas as marcações apresentam pelo menos um caminho ligando a outra marcação e todos 

seus arcos estão rotulados com pelo menos uma transição. Consequentemente, o objeto 

modelado atende a propriedade de Vivacidade. 

� P3. Livre de Bloqueio Mortal 

O objeto ��_��� é livre de Bloqueio Mortal, uma vez que todo estado no GA 

ilustrado por meio da Figura A.55 apresenta pelo menos um caminho para outro estado. 

Ou seja, não existe marcação !�_���_x, sem uma borda �%_��� ∈ ��_���.   

� P4. Reiniciabilidade 

Pode-se afirmar também que o modelo construído atende a propriedade de 

Reiniciabilidade, pois a partir de qualquer estado existe pelo menos um caminho de volta 

para o estado inicial, de acordo com o GA do objeto ��_��� apresentado por meio da 

Figura A.55. 
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A.2 Considerações sobre o Apêndice 

Apresentou-se neste Apêndice, a aplicação da metodologia proposta no Capítulo 5 

com o suporte dos formalismos introduzidos nos Capítulos 3 e 4, para um dos sistemas que 

tem participação significativa na geração de energia elétrica hidráulica em uma Unidade 

Geradora (UG), o Sistema Hidráulico de Regulação de Velocidade (SHRV). Utilizaram-se 

as informações técnicas reais de um sistema (SHRV) típico, as quais são consideradas 

neste trabalho como parte da Especificação Informal. No entanto, desde a Atividade 0 – 

Especificação Informal, estas informações técnicas foram tratadas e organizadas de uma 

forma adequada para possibilitar e facilitar o emprego da metodologia proposta nesta tese, 

como por exemplo, a estruturação funcional do sistema em componentes , já no P&ID e 

na lista de sinais digitais de entrada e saída.  

As Atividades: 0 – Especificação Informal, 1 - Modelo em PFS, 2 - Modelagem dos 

Casos de Uso, 3 - Diagramas de Atividade  e 4 - Definição das Classes  e Objetos  

abrangeram todos os subsistemas do SHRV. Enquanto as Atividades: 5 - Diagrama de 

Sequência, 6 - Diagrama de Comunicação e 7 - Modelagem das Classes  e Objetos  em 

RPIS_OO, limitaram-se ao componente  2.PG - Geração de Pressão Óleo-Hidráulica. 

Sendo que, para a fusão das transições e para a construção do modelo integrado em 

RPIS_OO foram utilizados como exemplos de aplicação os objetos  ��_�	 = MB-1, ��_	 

= PS-1 e ��_��	 = IHM_SIN_L/D-1 e o objeto  do Sistema de Controle ��_��� = 

SUP_PR_B-1. Para a Atividade 8 - Verificação Formal, utilizou-se como exemplo o 

objeto  integrado do Sistema de Controle ��_��� = SUP_PR_B-1, por ter um nível de 

complexidade diferenciado em relação aos outros que não foram abordados no exemplo da 

Seção 3.5 do Capítulo 3. Dessa forma, a utilização da metodologia proposta abrangeu 

todos os componentes  e objetos  do sistema em estudo nas atividades iniciais (0 a 4) 

e gradativamente focou-se nas classes  e objetos  mais significativos e representativos 

para as atividades finais (5 a 7).  

Em relação à Verificação do modelo selecionado, conforme apresentado nas Seções 

A.1.9.2 e A.1.9.3, constatou-se que o modelo atendeu as exigências de corretude formal, 

ou seja, o algoritmo a ser construído de acordo com o modelo verificado, pode ser 

implementado sem riscos de apresentar loops infinitos no programa, parada na execução 

do programa, travamento (bloqueio) do programa, falta de inicialização (não retorno ao seu 
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estado inicial) e ações de comandos conflitantes (valores contraditórios, o mesmo sinal de 

saída em dois lugares marcados no mesmo estado). 

Observou-se que a aplicação da metodologia proposta é certamente um processo 

interativo, onde após a conclusão de uma atividade, as anteriores devem obrigatoriamente 

ser revisadas conforme se avança na definição e conclusão dos modelos. Também, a 

utilização dos conceitos e diagramas da UML possibilitou, não só o conhecimento 

adequado do sistema e seu comportamento, como também a organização das informações 

técnicas de uma forma que possa ser compreendida e utilizada por especialistas de 

diferentes áreas de domínio (processo, operação e automação), permitindo ainda, além do 

registro histórico e rastreabilidade das etapas do projeto, a reutilização de grande parte do 

trabalho executado para outros projetos similares. 

 


