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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema 

No Brasil o segmento de geração de energia elétrica, predominantemente hidráulica, 

caracteriza-se pela alta competividade e por proporcionar soluções técnicas adequadas e 

diferenciadas.  Dessa maneira, os fornecedores e fabricantes do setor elétrico têm como 

compromisso o aumento da confiabilidade e segurança das instalações, da qualidade da 

energia e da redução dos custos envolvidos, sob os pontos de vista de funcionalidade, de 

operação, de manutenção e de atualização tecnológica. 

Um tema significativo neste contexto é a Automação Elétrica1, a qual faz parte dos 

denominados sistemas de tecnologia moderna ou automação moderna2. Recomenda-se que a 

mesma deva ser suportada por um procedimento formal de desenvolvimento, que garanta a 

segurança e confiabilidade esperadas do algoritmo de controle e também que atenda de modo 

eficaz os objetivos para os quais foi proposta.    

Desta forma, propõe-se uma metodologia para modelagem e análise formais de sistemas 

para controle da geração de energia elétrica hidráulica. Aborda-se este sistema de controle sob 

uma abstração de Sistemas Dinâmicos a Eventos Discretos (SDED), ou seja, um sistema 

orientado a eventos cujos estados são representados por variáveis discretas que são 

modificadas ou evoluem de acordo com a ocorrência de eventos instantâneos, onde a 

comunicação entre os vários dispositivos que constituem este sistema é normalmente 

realizada através de uma troca assíncrona de informações [04], [05], [06].  

Nesta tese, os conceitos da teoria de controle de SDED e da Engenharia de Software são 

combinados em uma abordagem para o desenvolvimento formal deste tipo de sistema.  

                                                           
1
 Utiliza-se o termo Automação Elétrica especificamente para denominar a automação de Usinas Hidrelétricas e 
Subestações, diferenciando-se da automação industrial e/ou de processos produtivos [01], [02]. 

2
  Os sistemas de Automação Elétrica podem ser classificados de acordo com a tecnologia empregada, em: 
Convencionais, Numéricos e Modernos. A Automação Moderna representa nesta ordem a terceira e atual 
geração, sendo totalmente digital, com redes de comunicação de dados em todos os níveis do sistema, 
podendo ser baseada em hardware comum e padrões mundiais abertos de comunicação e configuração [02]. 
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Como formalismo, faz-se uso dos conceitos e aplicações da Rede de Petri (RP), para 

modelagem do comportamento dinâmico e lógico do sistema e a sua análise através da 

investigação das principais propriedades comportamentais da RP, pois os métodos de análise 

da RP possuem notação matemática, o que fornece resultados capazes de validar a construção 

dos modelos, identificar inconsistências, ambiguidades e erros mesmo antes da 

implementação do sistema real; somando-se ainda aos conceitos e ferramentas do paradigma 

de Orientação a Objetos3 e da linguagem de modelagem UML4 [07], [08] como suporte para 

estudar e modelar o sistema de controle sob diferentes perspectivas.  

O desenvolvimento deste tipo de sistema de controle pode ser dividido em quatro fases 

principais, conforme ilustrado na Figura 1.1 (considera-se que estas fases são interativas, ou 

seja, ao se concluir uma fase, deve-se reavaliar os impactos na fase anterior):  

� A primeira fase é a Especificação Informal5 representada pelos requisitos do Sistema 

de Controle a ser desenvolvido e pelas informações e características do Objeto de 

Controle;  

� A segunda fase é a Especificação Formal do problema de controle, representada pelo 

modelo do Sistema de Controle mais o modelo do Objeto de Controle e suas 

interações;  

� A terceira fase, após a análise dos modelos, é a Verificação do modelo do Sistema de 

Controle interagindo com o modelo do Objeto de Controle;  

� A quarta fase é a Realização, ou seja, é a implementação do modelo do sistema de 

controle, a qual inclui hardware e software, por meio da utilização de um IED [01], 

[04] juntamente com seu algoritmo de controle em uma linguagem de programação de 

                                                           
3
 O paradigma de Orientação a Objetos (OO) visualiza um sistema de software como uma coleção de agentes 

interconectados denominados objetos . Cada objeto  é responsável por realizar tarefas específicas. É pela 

interação entre objetos  que uma tarefa computacional é realizada [07].  

4
 UML – Unified Modeling Language ou Linguagem de Modelagem Unificada: é uma linguagem de modelagem 
visual normalizada (ISO/IEC 19501:2005) utilizada para modelar sistemas computacionais por meio do 
paradigma de Orientação a Objetos. Inclui um conjunto de técnicas de notação gráfica e semântica 

correspondente para criar modelos visuais para modelagem de softwares orientados a objetos , 
representando visualmente uma ou mais perspectivas do sistema. Tornou-se, nos últimos anos, a linguagem 
padrão de modelagem de software adotada internacionalmente pela indústria de Engenharia de Software 
[08], [09].   

5
 Nesse contexto, o termo “informal” se refere a tudo que não é baseado estritamente em uma forma sintática 
e semanticamente definida que permita sua análise por meio de métodos matemáticos ou gráficos 
comprovadamente reconhecidos.  
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acordo com a norma IEC 61131-36 [11] e também a partir de 2009, de acordo com a 

IEC 614997 [55], [56], [87].  

 

 
Figura 1.1 – Proposta de Desenvolvimento de Sistemas de Controle em 4 fases e Identificação da Abrangência 

da Tese. 

De acordo com a proposta ilustrada por meio da Figura 1.1, esta tese tem seu foco nas 

seguintes fases de desenvolvimento: Fase 2 - Especificação Formal e Fase 3 – Verificação. A 

proposta de estruturação em fases ilustrada na Figura 1.1 foi elaborada a partir do estudo e 

análise dos conceitos apresentados em [12], [13], [14], [15]. 

Cabem aqui as definições de Objeto de Controle e Sistema de Controle citados 

anteriormente.  

Uma possível forma de se conceber um sistema de geração de energia elétrica, sob uma 

perspectiva funcional de aplicação,8 é como sendo composto de duas partes, Objeto de 

Controle e Sistema de Controle, sendo: 

                                                           
6
 Em 1992, o IEC publicou a norma IEC 1131. Teve como objetivo harmonizar a indústria de CLPs (Controladores 
Lógicos Programáveis) sob uma plataforma comum de desenvolvimento, tanto de software como de 
hardware. Devido a questões de consistência de nomenclatura e atendimento aos organismos de alguns 
países, foi então renomeada para IEC 61131 [86], como atualmente conhecida. Especificamente a Parte 3, IEC 
61131-3 [11], define um modelo de desenvolvimento comum de linguagem de programação de CLPs, onde 
constam as linguagens atualmente disponíveis: SFC, LD, FBD, IL e ST.  

7
 Com o propósito de atender os novos requisitos de automação e controle de sistemas, de forma a garantir 
adaptabilidade, reconfigurabilidade e flexibilidade, foi proposta a norma IEC 61499 [88]. Desenvolvida pela 
IEC, esta norma visa o uso de objetos de software, os FB (Function Block - Bloco de Função), em DIPMCS 
(Distributed Industrial-Process Measurement and Control Systems – Sistemas de Controle e Medição para 
Processos Industriais Distribuídos). Alguns autores consideram que a IEC 61499 é uma ampliação da IEC 
61131-3, para atender adequadamente as exigências de controle distribuído em um formato que é 
independente da implementação [89]. 
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� Objeto de Controle: são os sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes 

que são partes e participam no processo de geração de energia elétrica, 

denominados por alguns autores como Sistema Primário [02], do qual fazem parte 

os equipamentos típicos de uma UHE, como turbinas, geradores, transformadores, 

os equipamentos auxiliares mecânicos como bombas, válvulas, compressores, 

etc., juntamente com seus instrumentos e sensores embarcados ou distribuídos. Ou 

seja, são os equipamentos físicos que participam no processo de transformação da 

energia mecânica hidráulica em energia elétrica e que também trocam 

informações com o Sistema de Controle.   

� Sistema de Controle: neste contexto, é representado pelo hardware (CLPs, 

outros IEDs e computadores) e software (algoritmos de controle) do Sistema 

Digital de Supervisão e Controle. Este possue as funções de supervisionar, 

controlar, proteger e monitorar os equipamentos primários da UHE. Considera-se 

que o Sistema de Controle faz parte do sistema denominado por alguns autores 

como Sistema Secundário [02]. 

O escopo desta tese tem seus limites na automação de UGs e sistemas diretamente 

envolvidos. O mesmo não abrange as outras automações existentes em uma UHE, nem 

tampouco os Sistemas de Proteção e Monitoramento. 

1.2 Objetivo 

Conforme citado anteriormente, em relação às expectativas de confiabilidade e segurança 

esperadas no setor elétrico e em resposta ao aumento da complexidade dos sistemas de 

automação elétrica, propõe-se a utilização de técnicas formais de modelagem e análise, 

principalmente com o propósito de comprovar se um sistema de controle atende os requisitos 

relacionados à segurança e ao comportamento determinístico esperado.  

Assim, o objetivo deste trabalho é estudar e propor uma abordagem sistemática para a 

modelagem e análise de algoritmos de controle envolvidos na automação elétrica de uma 

Unidade Geradora.  

                                                                                                                                                                                     
8
 De acordo com [19] apud [02], em uma UHE as funções dos sistemas secundários podem ser divididas em 
funções de aplicação e de sistema. As funções de aplicação são as de supervisionar, controlar, automatizar, 
proteger e monitorar os equipamentos primários da UHE, enquanto que as funções de sistema são 
relacionadas ao próprio sistema secundário, como por exemplo, a supervisão dos dispositivos que executam 
as aplicações e fornecem a comunicação. 
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Existem também, algumas metas relacionados ao objetivo principal, que são elencadas a 

seguir: 

− Apresentar o estado da arte atualmente proposto para a modelagem de sistemas de 

controle envolvidos na geração de energia elétrica hidráulica. 

− Apresentar as justificativas da utilização do tipo de abordagem, do formalismo e do 

método de análise escolhidos na metodologia proposta. 

− Apresentar e utilizar ferramentas e técnicas de suporte para modelagem de sistemas de 

controle, tais como: PFS9, OO e UML.  

− Identificar as principais características de um sistema de controle para geração de 

energia elétrica hidráulica à luz da teoria de SDED e no contexto desta tese. 

− Aprimorar algumas abordagens para o desenvolvimento de sistemas de controle com 

arquitetura hierárquica-modificada 10 que possibilitem a sua modelagem e análise. 

−  Elaborar os modelos dos subsistemas e dispositivos de controle, de forma que seja 

possível desenvolver sua posterior implementação como algoritmo de controle em um 

sistema real (quarta fase – Realização, da Figura 1.1).  

− Analisar os modelos dos sistemas de controle desenvolvidos de acordo com a 

proposta, de uma forma integrada entre os mesmos, considerando suas interfaces, seu 

comportamento e seu aspecto estrutural. 

1.3 Motivações e Justificativas 

Nos processos envolvidos na geração de energia elétrica em UHEs, as tarefas básicas dos 

sistemas de automação elétrica, além de atender os requisitos dos processos e gerenciar os 

recursos envolvidos, são a supervisão e o controle [20], [21], abrangendo basicamente: 

aquisição e tratamento de dados do processo, envio de comandos, automatismos, visualização 

do processo e gerenciamento de alarmes e eventos através de uma interface digital. Sob o 

ponto de vista de controle, estes sistemas envolvem a troca de informações em tempo real 

(entradas e saídas, digitais e analógicas) e interação com os controles distribuídos dos vários 

                                                           
9
 PFS: Production Flow Schema é uma técnica de modelagem para descrever o modelo funcional e conceitual 
do processo ou sistema. Foi introduzido por [16] e originalmente proposto para SDED em [17] e, mais tarde, 
estendido para Sistemas Híbridos [12] e [13].  

10
 A arquitetura hierárquica-modificada ou híbrida tem a mesma formação de níveis da hierárquica, porém a 
diferença está na autonomia dos subordinados, onde existe o inter-relacionamento entre os elementos do 
mesmo nível. [18], [19]. 
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subsistemas necessários à produção de energia elétrica (Regulação de Velocidade, Controle 

de Potência Ativa e Frequência, Regulação de Tensão, Controle de Potência Reativa, 

Proteção, Medição, Auxiliares Elétricos, Auxiliares Mecânicos, etc.) [04]. Sob uma abstração 

de SDED, estes sistemas têm como característica fundamental um comportamento dinâmico 

definido pela mudança de estados, em consequência da ocorrência assíncrona de eventos 

discretos e a evolução de variáveis do processo, as quais são amostradas de forma discreta no 

tempo, com seus limites de atuação utilizados como eventos discretos [04], [05], [06].  

Para este tipo de controle são largamente utilizados os IEDs [01] com suas linguagens de 

programação, de acordo com a norma IEC 61131-3 [11] e a partir de 2009 com a norma IEC 

61850 [10], [64], [65], [66], [67] (a qual abrange também a área de UHEs, porém na prática, 

tem ainda sua aplicação restrita a Subestações, conforme pesquisa efetuada), como estado da 

arte dos sistemas modernos de automação elétrica. Porém, na maioria das vezes, é utilizada a 

implementação direta da linguagem de programação como algoritmo de controle, o que não 

possibilita uma modelagem e análise formais do problema de controle. Então, a validação 

acaba normalmente sendo feita através de testes com o sistema real [22], [23]. Considera-se 

desta forma que o processo de desenvolvimento do sistema de controle é feito sem o uso de 

métodos formais, baseando-se principalmente na longa experiência de quem faz o projeto e 

principalmente tendo como referência o histórico de projetos similares [04], [05], o que pode 

levar alguns anos para ser consolidado. Ou seja, é desenvolvido a partir de uma Especificação 

Informal, podendo esta ser representada por: memorial descritivo, lista de sinais, Diagramas 

de Tubulação e Instrumentação (P&ID) de acordo com a norma ANSI/ISA-5.1 [24] ou 

fluxogramas de acordo com a ISO 1219-2 [25] do sistema a ser controlado (Objeto de 

Controle), juntamente com um conjunto de requisitos e limites de atuação do Sistema de 

Controle a ser implementado. 

Este processo informal passa geralmente pelas etapas: Especificação Informal, 

Implementação Direta (direta implementação do algoritmo de controle utilizando uma 

linguagem de programação do IED), Realização (inclui o conjunto de hardware e software 

programado no IED) e a Validação Informal (testes do programa do IED depois de 

implementado, tendo como referências a Especificação Informal e a Realização), conforme 

ilustrado na Figura 1.2 adaptada a partir de [22] e [23]. 
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Figura 1.2 - Desenvolvimento Informal do Sistema de Controle (adaptado de [22] e [23]). 

 
Sendo assim, sob o ponto de vista de uma metodologia formal, percebe-se que não há 

um formalismo para modelar e analisar o produto derivado deste processo, o Sistema de 

Controle (algoritmo de controle), antes de sua implementação em uma linguagem de 

programação no IED. 

Então, considerando ainda o exposto em [04], [22] e [23], a Implementação Direta e a 

Realização a partir de uma Especificação Informal, podem levar às seguintes dificuldades: 

− Pode haver diferentes soluções com diferentes níveis de entendimento e de execução, 

em função da experiência e cultura técnica do executante. 

− Em uma primeira tentativa, podem ocorrer erros e conflitos no programa. 

− Uma solução desenvolvida por uma pessoa pode não ser absolutamente transparente e 

inteligível para outra que não participou do desenvolvimento ou tem uma visão 

distinta do processo e suas necessidades.  

− Algoritmos de controle muitas vezes têm de ser adaptados a novos cenários de acordo 

com o processo, levando na maioria dos casos à adoção de soluções ad hoc.  

− A Validação Informal geralmente não é completa e toma considerável tempo e energia 

dos envolvidos, aumentando os custos. 

Estas dificuldades repousam principalmente na formulação incompleta do problema de 

controle, quando da Especificação Informal [22]. Constata-se ainda que a utilização das 

linguagens padronizadas (IEC 61131-3 ou IEC 61944) como Implementação Direta não é 

adequada para a descrição de algoritmos sequenciais e concorrentes, porque estas não têm 

meios para a descrição visual do fluxo de controle no programa, como também, podem 

apresentar algumas limitações e desvantagens, tais como:  

− Não possibilitam uma visualização gráfica integrada adequada e, principalmente uma 

análise formal, antes de sua implantação e também dificultam a identificação 
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antecipada de erros ou conflitos, quando do algoritmo de controle atuando no sistema 

físico real. 

− As modificações necessárias, após a Implementação Direta, podem ser trabalhosas, 

consumir mais tempo e aumentar os custos. 

Assim, também em consonância com [04], [22] e [23] pode-se concluir que na área de 

Automação Elétrica existe a necessidade de uma metodologia para modelagem e análise do 

algoritmo de controle que: 

− Seja capaz de descrever graficamente algoritmos sequenciais e concorrentes. 

− Forneça uma realimentação visual do fluxo de controle no próprio modelo do 

algoritmo (estado atual, estado seguinte, evolução dos estados, etc.). 

− O processo de desenvolvimento do sistema de controle seja bem documentado e de 

fácil compreensão para profissionais de diferentes áreas e perfis, com a utilização de 

diagramas consistentes, correlacionados e que também representem as diversas 

tecnologias empregadas no projeto. 

− Possibilite o reuso dos modelos desenvolvidos para projetos futuros. 

A seguir, apresentam-se as justificativas das principais escolhas das técnicas, das 

abordagens e dos métodos de análise utilizados neste trabalho. 

- Abstração do modelo baseada em SDED. 

Uma parte significativa das atividades dos sistemas de Automação Elétrica em uma UHE 

é regida por regras operacionais destinadas pelo ser humano; suas dinâmicas podem ser, 

portanto, caracterizadas pela ocorrência assíncrona de eventos discretos, alguns controlados 

(como acionar uma tecla no teclado da estação de controle, ligando assim um equipamento ou 

um sistema, ou ainda enviar um pacote de mensagens, através de uma rede de dados) e outros 

não (como uma falha espontânea de um equipamento, atuação de uma proteção elétrica ou 

uma perda de pacotes em uma rede de dados), alguns observados por sensores e outros não. 

Além dos sistemas de Automação Elétrica, vários outros exemplos deste tipo de sistema 

podem ser citados, como: redes de computadores e de comunicação, sistemas de produção 

automatizada, sistemas de controle de tráfego aéreo; sistemas altamente integrados de 

Comando, Controle, Comunicação e Informação (C3I), sistemas avançados de monitoramento 

e controle em automóveis, edifícios inteligentes, sistemas de transporte inteligentes e sistemas 

distribuídos de software. Desta forma, a evolução dos estados destes sistemas é baseada em 
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regras que definem as condições para a ocorrência de eventos e os resultados da ocorrência 

destes eventos [05], [06]. A classe de sistemas definida por esse comportamento é 

denominada SDED, ou simplesmente SED, para a qual têm sido desenvolvidas várias técnicas 

para sua modelagem e análise, como por exemplo: Autômatos de Estado Finitos [37], RP, 

Cadeias de Markov, Teoria das Filas, Álgebra Mini-Max, etc. [05], [06] e [16]. 

Ainda, de acordo com [16], um SDED caracteriza-se pelas transições instantâneas entre 

estados discretos. As variáveis de estado variam abruptamente em determinados instantes. 

Para este tipo de sistema, o objetivo do controle é a execução de operações, caracterizado pela 

ocorrência de eventos, conforme um procedimento pré-definido.  

Por fim, ressalta-se que a classificação de um sistema real em Sistema Dinâmico a 

Eventos Discretos, Sistema Dinâmico de Variáveis Contínuas, ou ainda, Sistema Híbrido 

refere-se a uma abstração de determinada realidade. Um mesmo sistema físico pode ser 

considerado e modelado como pertencente a diversas classes, dependendo do tipo de 

abordagem, nível de aproximação do sistema real e interesses envolvidos [05], [12], [13]  

- Utilização da técnica PFS como suporte. 

Diferentemente de sistemas simples e de pequeno porte, na modelagem de grandes 

sistemas, complexos e por vezes com diferentes níveis de abstração percebe-se que não é tão 

fácil desenvolver os modelos utilizando-se diretamente RP. Mesmo reconhecendo o poder de 

descrição da RP, quando comparadas com outras técnicas de modelagem e análise, nota-se 

que, do ponto de vista de uma técnica de descrição e implementação do algoritmo de controle 

de SDED, existe certa dificuldade na sua aplicação devido a uma ausência de regras de 

implementação e construção do grafo [16]. Para melhorar esta situação foi proposto em [16] e 

[34] a técnica PFS. Nesta técnica se adota inicialmente a modelagem do sistema em um nível 

superior conceitual e depois, detalha-se gradativamente cada elemento a partir de um nível 

macro, sucessivamente, até o seu nível mais detalhado conforme a necessidade. Dessa forma 

facilita-se o entendimento das relações entre as partes e a sua visualização gráfica, quando 

então suas funcionalidades e estrutura podem ser apropriadamente representadas e 

formalizadas com RP, por exemplo.  

Assim, a técnica PFS tem como objetivo principal mostrar explicitamente os 

componentes que formam o sistema e qual relação existe entre cada um deles. No PFS não 

existe o conceito de marcas ou marcações, as inscrições em seus elementos indicam quando e 

como estas operam, por indicação textual. Ainda, alguns autores consideram que o PFS é uma 
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classe da RP Canal-Agência11 devidamente interpretada, a qual constitui uma técnica para 

representar o nível conceitual mais alto de abstração do sistema, porém, sem representar seu 

comportamento dinâmico, uma vez que não existem marcações e pode representar o modelo 

funcional de um sistema [17]. 

Então, de acordo com os aspectos descritos e, tendo em conta que este método é um meio 

disciplinar para a construção de modelos de sistemas em diferentes níveis hierárquicos, 

propõe-se que este seja estendido para uso na Automação Elétrica, como ferramenta de 

suporte para modelagem dos sistemas de controle envolvidos na geração de energia elétrica, 

onde através de uma visão macro e conceitual, os diferentes sistemas e suas funções podem 

ser detalhadas até o nível de interface com os equipamentos e dispositivos físicos isolados da 

planta, de acordo com as necessidades. 

- Formalismo de modelagem baseado em RP. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida [05], [06], [27], [35], [36], [38] e [93] poder-se-

ia relacionar um considerável número de razões para se justificar a escolha em se utilizar uma 

abordagem baseada em RP. Todavia, apresentam-se as mais significativas no contexto deste 

trabalho, condensando os pontos em comum e relacionando suas fontes. Da mesma forma, 

para qualquer outra abordagem formal, a justificativa em se utilizar uma abordagem baseada 

em RP deve resultar das vantagens que esta apresenta e nos objetivos do trabalho, quando 

comparada com outras abordagens ou outras técnicas.   

Então, com base no trabalho proposto em [32], relaciona-se a seguir, um conjunto de 

características para os modelos a serem desenvolvidos, em função dos aspectos práticos que 

eles devem atender. 

- Natureza descontínua dos estados; 

- Natureza contínua das medidas de desempenho; 

- Importância da formulação probabilística; 

- Necessidade de análise hierárquica; 

- Presença de dinâmica; 

- Esforço computacional realizável. 

                                                           
11

 RP Canal/Agência (C/A): é um modelo funcional e estrutural. É uma extensão da RP Ordinária (a qual é um 
modelo comportamental). Permite uma representação diagramática do sistema.  RP C/A é composta de dois 
elementos básicos: as unidades ativas, representadas por retângulos (Agências) e as unidades passivas, 
representadas por círculos (Canais), sendo estes dois elementos conectados por meio de arcos direcionados 
que representam o fluxo de recursos, de energia, do processo ou de informações. Para um estudo completo 
sobre esta RP, pode-se consultar [29], [84] e [85].         
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Com base nestas características, apresenta-se na Tabela 1.1, um resumo dos modelos 

existentes considerados mais importantes para SDED e os classifica segundo os critérios 

anteriores.  

Tabela 1.1 – Resumo de alguns modelos existentes para SDED12, adaptado de [32]. 

 
 

Ainda, de acordo com [22], em termos de algoritmo de controle, os principais 

formalismos que podem ser usados para uma descrição destes sistemas são:  

� Rede de Petri: Este formalismo é apresentado no Capítulo 3. Para uma introdução em 

diferentes extensões de RP pode-se também consultar as referências: [05], [06], [16], 

[35], [36], [38] e [40]. 

� Grafcet: é um formalismo baseado em RP que inicialmente foi usado na França e 

internacionalmente normalizado como uma especificação de linguagem para 

Controladores Sequenciais [40]. Porém, não permite diretamente sua análise e 

verificação formais. As bibliografias [98] e [118] também podem ser consultadas, para 

um maior conhecimento deste formalismo. 

� Sistemas Condição/Evento (Sistemas C/E): consistem em uma classe de sistemas a 

eventos discretos em tempo contínuo, que permitem a modelagem e a análise de 

sistemas de tempo contínuo, como a interconexão de subsistemas com sinais de 

entrada e saída discretos. Possuem duas classes de sinais: os sinais condição e os sinais 

eventos.  Com Sistemas C/E, os controladores podem ser especificados textualmente 

em diferentes módulos comunicando-se por sinais de C/E. Foram introduzidos em 

[43]. Para maiores informações pode-se consultar [120]. 

                                                           
12

 A maioria dos autores denomina simplesmente SED (Sistemas a Eventos Discretos). 

TEMPORIZADOS NÃO TEMPORIZADOS

LÓGICOS

ALGÉBRICOS

DESEMPENHO

LÓGICA TEMPORAL
REDES DE PETRI TEMPORIZADAS 

ALGÉBRA MIN-MAX

CADEIAS DE MARKOV                                     
REDESDE FILAS                                                                

GSPN (*)

MÁQUINAS DE ESTADO FINITOS                                 
REDES DE PETRI

PROCESSOS FINITAMENTE RECURSIVOS 
PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO SEQUENCIAL

(*) GSPN ("Generalized Stochastic Petri Nets") - Redes de Petri Generalizadas Estocásticas

ALGUNS MODELOS EXISTENTE PARA SED
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� Autômatos de Estados Finitos: neste, o mecanismo de transição de estado é 

diretamente capturado pelos arcos que conectam os nós (estados) no diagrama de 

transição de estados. Especialmente Autômato Híbrido é usado em análise de 

Controladores Lógicos. Um Autômato Híbrido é um Autômato Finito com um 

conjunto finito de variáveis contínuas, cujos valores são descritos por um conjunto de 

equações diferenciais comuns. Pode-se consultar [06], [44], [121] para uma introdução 

a este formalismo. 

� Lógicas de Ordem Superior: lógicas HO (High Order) são uma extensão da lógica FO 

(First Order). É uma forma de lógica de predicados que se distingue da lógica de 

primeira ordem por permitir a presença de quantificadores sobre predicados e por 

possuir uma semântica mais forte, permitindo quantificar variáveis de qualquer ordem. 

Para uma introdução em Lógica de Ordem Superior pode-se consultar [45], [122].  

� Linguagens Síncronas: são linguagens utilizadas no modelo de programação síncrona. 

Este modelo parte do princípio que o ambiente não interfere com o sistema (ou o 

programa) durante o processamento das reações, como também, a resposta de saída à 

entrada é caracterizada como sendo instantânea, ou seja, simultânea à entrada. A 

abordagem síncrona é apresentada em [46]. Cita-se como exemplo a Signal Language 

(Signal), a qual se diferencia da linguagem Ada que se baseia em uma abordagem 

assíncrona.  Signal é usada em aplicações de controle para sistemas de tempo real, 

sistemas reativos ou sistemas embarcados. Esta linguagem pode ser consultada em 

[47] e [123]. 

� Modelos Algébricos: buscam a obtenção de modelos para SDED por meio de 

equações algébricas. Este método é adequado para o estudo de sistemas onde há 

sincronismo, mas não há concorrência. Esta limitação é severa no que diz respeito às 

aplicações e pode constituir a principal limitação desta abordagem. Em [50] apresenta-

se uma abordagem usando equações algébricas sobre campos infinitos. Abordagens de 

Álgebra (Max+) também podem ser consideradas nesta categoria [51]. Para maiores 

detalhes sobre Álgebra (Max+), pode-se consultar [124]. 

Dentre os formalismos citados, destacam-se Autômatos de Estados Finitos e RP, por 

serem os mais utilizados para modelagem de um SDED. De acordo com [06], Autômatos e 

RP podem ambos ser usados para representar o comportamento de um SDED. Estes dois 

formalismos representam explicitamente a estrutura de transição de um SDED. Em 

Autômatos Finitos, isto é feito enumerando-se explicitamente todos os possíveis estados e 
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conectando estes estados com as transições possíveis entre os mesmos. Ainda, Autômatos 

Finitos são facilmente combinados por operações, tais como produto e composições paralelas 

e, embora modele complexos sistemas, pode ser construído a partir de modelos de 

componentes individuais, de uma maneira sistemática. RP, por outro lado, tem a 

representação da função de transição mais estruturada. Os estados não são enumerados, em 

vez disso a informação do estado é “distribuída” entre um conjunto de posições que captam as 

condições chaves que governam a operação ou a dinâmica do sistema. Geralmente, um 

Autômato Finito pode ser representado como uma RP, porém nem toda RP pode ser 

representada como um Autômato Finito. Consequentemente, a RP pode representar uma 

classe maior de linguagens que a classe das linguagens regulares em Autômatos Finitos [06]. 

Nesta mesma linha, pode-se afirmar que a RP é orientada para capturar a natureza concorrente 

de processos separados que formam um SDED.   

Também, a combinação de dois processos assíncronos em modelos de Autômatos Finitos 

tende a tornar-se complexa e esconder uma parte da estrutura intuitiva envolvida nesta 

combinação. Portanto, a RP constitui um quadro muito mais natural para estas situações, e 

torna mais fácil a visualização dessa estrutura. Outra motivação para considerar modelos de 

RP para SDED é a quantidade de técnicas de análise desenvolvida atualmente para seu estudo. 

Estas técnicas incluem, por exemplo, a análise de alcançabilidade e técnicas que utilizam 

álgebra linear. Essas técnicas, além de abrangerem modelos não temporizados ou lógicos de 

um SDED, preveem também modelos de RP Temporizada.  

Constatou-se que há uma grande variedade de pesquisas na área de modelagem por RP 

evidenciando novas técnicas de análise e síntese que exploram as propriedades estruturais e 

comportamentais desta. 

Finalmente, de acordo com [05], com o apresentado em [33] apud [34] e também com a 

classificação proposta por [38] apud [39], listam-se a seguir as seguintes características e 

vantagens do uso da RP:  

− Representa a dinâmica e a estrutura do sistema de acordo com o nível de detalhamento 

desejado.  

− Identifica estados e ações de modo claro e explicito, facilitando com isto a 

monitoração do sistema em tempo real. 

− Tem a capacidade para representar de forma natural as características principais dos 

SDED, quais sejam, sincronismo, assincronismo, concorrência, causalidade, conflito, 

e compartilhamento de recursos. 
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− Associa elementos de diferentes significados numa mesma representação, ou segundo 

o propósito do modelo (avaliação de desempenho, implementação do controle, etc.). 

− Oferece um formalismo gráfico que permite a documentação e monitoração do 

sistema, facilitando assim o diálogo entre o projetista e as pessoas que participam no 

processo do projeto ou da análise do comportamento do sistema (projetista, operador, 

gerente, etc.). 

− Constitui-se como uma teoria muito bem fundamentada para a verificação de 

propriedades qualitativas. 

− Possui uma semântica formal e precisa, a qual permite que o mesmo modelo possa ser 

utilizado tanto para análise de propriedades comportamentais (análise quantitativa e/ou 

qualitativa) e avaliação de desempenho, como também, para a construção de 

simuladores a eventos discretos e controladores (para implementar ou para gerar 

algoritmos para controle de sistemas). Além de servir para verificar comportamentos 

indesejáveis como bloqueio mortal (deadlock), limitação, etc. 

− Incorpora conceitos de modelagem do tipo refinamento (top down) e do tipo 

composição modular (botton up) através de técnicas como: modularização, 

reutilização, refinamento, etc. 

− Como uma ferramenta matemática, um modelo em RP pode ser descrito por um 

sistema de equações lineares ou outros modelos matemáticos que refletem o 

comportamento do sistema, o que possibilita a análise formal do mesmo. Esta 

característica permite realizar a verificação formal das propriedades comportamentais 

do sistema modelado. 

− Os estados e os eventos são explicitamente representados em um mesmo grafo. 

− Uma única família de ferramentas é utilizada através da especificação, da modelagem, 

da análise, da avaliação e da implementação nos diversos níveis da estrutura 

hierárquica do controle, o que facilita a integração destes níveis. 

− Torna possível uma descrição precisa e formal das sincronizações; o que é essencial 

para se alcançar a segurança de funcionamento necessária. 

− Dualidade estado-transição. Estruturalmente, a RP contém dois conjuntos disjuntos de 

elementos: lugares e transições. Normalmente, as entidades do mundo real, que se 

pretendem interpretar como elementos passivos, podem ser modelados por lugares. 

Nestes, pode-se incluir os estados, recursos, condições, canais, buffers, operandos, etc. 
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As entidades ativas (ações, eventos, execução de instruções, operações, mudanças de 

estado, envio de mensagens, etc.) podem ser modeladas por transições. Desta forma é 

dado um tratamento nivelado aos conceitos de estado e transição. Além dos lugares e 

transições, existem os arcos que modelam as dependências entre ambos. 

− Efeito local das transições. O efeito de cada transição é somente local, ou seja, afeta 

apenas a própria transição e os lugares que esta se encontra diretamente ligada. Este 

conjunto de nós pode ser designado por “localidade da transição”.  

− Concorrência Implícita do Modelo. As transições com localidades disjuntas (sem 

nenhum lugar ligado a mais do que uma dessas transições) podem disparar 

independentemente. 

− Representação Gráfica. Os lugares são representados por círculos ou elipses. As 

transições são representadas por barras, paralelepípedos ou quadrados. Os arcos ligam 

as transições aos elementos de sua localidade. Estes são sempre lugares. É sempre 

possível adicionar anotações textuais a esta representação gráfica. 

− Representação Algébrica. A RP de baixo nível possibilita uma representação algébrica 

simples: para cada representação gráfica existe uma representação algébrica que 

contém a mesma informação, nomeadamente os lugares, transições, arcos e 

inscrições.  

Ainda, em [36] cita-se que RP é uma ferramenta de modelagem gráfica e matemática 

aplicável para muitos sistemas. Esta se apresenta como uma ferramenta promissora para a 

descrição e estudo de sistemas de processamento de informações, os quais são caracterizados 

como sendo concorrentes, assíncronos, distribuídos, paralelos, não determinísticos ou 

estocásticos. Como uma ferramenta gráfica, a RP pode ser usada como auxilio através de uma 

comunicação visual, similar a fluxogramas, diagramas e redes de trabalho. Em adição, marcas 

são usadas na RP para simular as atividades dinâmicas e concorrentes dos sistemas. Como 

uma ferramenta matemática, é possível trabalhar com equações de estado, equações algébricas 

e outros modelos matemáticos que governam o comportamento dos sistemas.  

Então, considerando as características e vantagens que a RP apresenta para abordagem e 

formalismo de diversos sistemas e sua efetividade como uma técnica uniforme para 

modelagem de SDED, o presente trabalho busca utilizar o potencial deste formalismo para 

modelagem e análise de sistemas de controle digitais aplicados na automação elétrica. 
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- Utilização do paradigma de Orientação a Objetos e da linguagem UML, como 

ferramentas auxiliares de modelagem. 

A aplicação do formalismo baseado em RP, quando em sistemas que apresentam certo 

grau de complexidade (grande número de elementos e/ou interações entre estes elementos), 

além de exigir um nível de detalhamento inviável, pode não atender totalmente as 

necessidades de uma estruturação adequada e dos aspectos relacionados à modularidade e 

reutilização de modelos. Então, em atendimento a estas necessidades foram desenvolvidas 

extensões de RP as quais podem incluir, por exemplo, relações de tempo e eventos (tanto 

determinísticos como estocásticos), atributos , dados , marcas individualizadas, etc., no 

entanto, conservando-se os conceitos iniciais do grafo [52], [53] apud [54].  

Dentre estas variações de RP destaca-se a Rede de Petri a Objetos - RPO (OPN – Object 

Petri Net) [60], a qual apresenta uma completa integração entre os conceitos de RP e de 

Orientação a Objetos, resultando na possibilidade de se modelar diretamente sistemas com 

níveis arbitrários de atividades, bem como apresentar flexibilidade na especificação da 

interface dos objetos, sejam elas síncronas ou assíncronas. A RPO possui também arcos 

habilitadores e inibidores que facilitam a definição de funções de acesso que provêm 

informações sobre o estado do objeto  sem alterá-lo. A utilização destas funções pode 

facilitar significativamente a modularização dos projetos em RP. 

De acordo com [07], [09] e [57], [58], [59] apud [54] destacam-se a seguir, as vantagens 

de se utilizar a Orientação a Objetos no projeto de sistemas, em relação às outras técnicas: 

− Aumento da capacidade de se abstrair problemas – modelos estruturados possuem 

algumas facilidades de abstração e encapsulamento limitadas, mas forçam uma 

separação artificial entre estrutura e comportamento. Já a modelagem Orientada a 

Objetos mantém uma forte relação entre os dados e os itens que os manipulam. 

− Maior facilidade de reutilização de modelos – a modelagem orientada a objetos inclui 

dois meios para permitir o reuso: generalização e refinamento. A generalização 

suporta o reuso através da adição e extensão dos componentes existentes sem 

mudanças em seu código fonte. Refinamento é similar à generalização, mas permite 

que os objetos não necessitem ser completamente especificados, permitindo que 

possam ser refinados, adicionando-se as partes “faltantes”. 

− Melhor suporte para confiança e segurança – devido a sua forma de abstração e 

encapsulamento, a interação entre diferentes componentes Orientados a Objetos pode 

ser limitada a poucas interfaces bem definidas. Isso aumenta a confiança, pois é 
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possível controlar como os componentes interagem. 

− Suporte inerente à concorrência – métodos estruturados não possuem a noção de 

concorrência, gerenciamento ou mesmo sincronização de tarefas. Os sistemas 

Orientados a Objetos são inerentemente concorrentes, e os detalhes das sincronizações 

das tarefas podem ser representados através de diagramas. Objetos  representam 

entidades que possuem tanto atributos  como comportamentos. Objetos  podem 

ainda representar entidades do mundo real (como bombas, disjuntores, robôs, relés, 

chaves seccionadoras, sensores, atuadores, equipamentos, etc.), representar entidades 

puramente conceituais (pacotes de dados e blocos de controle de software, por 

exemplo) ou mesmo entidades visuais (como histogramas, gráficos, polígonos, linhas 

ou círculos).  

De acordo com [07], [08], [09], [58], todas estas entidades possuem aspectos, tais como:  

− Identidade (identificação) – um nome para o objeto ; 

− Atributo (s) - refere-se aos dados encapsulados em um objeto ; 

− Comportamento (operação  ou método ) – são serviços que outros objetos  

podem requisitar ou fornecer através da (s) interface  (s) do objeto ; 

− Estado (s) – a forma como este é apresentado, ou ainda, uma memória; 

− Responsabilidades – as responsabilidades de um objeto são funções que este 

desempenha no sistema. A interface e o comportamento provêm os meios pelos quais 

as responsabilidades são localizadas, mas não as define. 

A combinação destas informações e propriedades em somente uma unidade é a vantagem 

principal dos objetos , diferentemente da abordagem tradicional de orientação a processos 

quando a parte de dados era tratada separadamente da parte de funções.   

Para Automação Elétrica em uma UHE, a norma IEC 61850 [10], [64], [65], [66], [67] 

faz uso abundante do paradigma de Orientação a Objetos para a representação e a 

comunicação dos equipamentos dos sistemas primários e dispositivos secundários [02]. 

Em relação à utilização da notação de linguagem UML, os motivos principais de se 

propor sua utilização como ferramenta auxiliar na modelagem são elencados a seguir, como 

um resumo das principais características e vantagens citadas em [07], [08], [09], [58], [59], 

[60], [61], [62] e [63]: 

− É uma ferramenta que emergiu dos métodos para análise e projeto de sistemas 

Orientados a Objetos e que, em 1997, foi reconhecida e aceita pela OMG como uma 
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potencial notação padrão para modelar múltiplas perspectivas dos sistemas. Esta 

possibilitou uma migração da tradicional Programação Estrutural e do paradigma 

Estruturado13 ao paradigma de Orientação a Objetos. 

− É um padrão no que se refere à Orientação a Objetos, tanto para a comunidade 

acadêmica como também no ambiente industrial. Sendo assim, seus diagramas 

auxiliam na compreensão e integração do sistema por pessoas que não participam do 

processo de modelagem, mas estão relacionadas ao sistema, e também, na 

comunicação entre outras, de diferentes competências, que não conheçam o 

formalismo de modelagem proposto. 

− Torna-se fácil identificar diferentes aspectos do comportamento e estrutura do sistema 

através das visões dos seus diagramas, o que facilita a definição e modelagem dos 

objetos, como também permite uma modelagem gradual e sistemática do sistema, 

juntamente e em complemento a outras ferramentas, como por exemplo, a técnica 

PFS. 

− Como ferramenta auxiliar para o projeto e modelagem de sistemas a UML [08] define 

atualmente um conjunto de 17 diagramas (houve um acréscimo de 04 diagramas em 

relação à versão anterior) os quais permitem representar graficamente um conjunto de 

elementos e propriedades do sistema, sendo 06 diagramas de perspectiva estrutural e 

07 diagramas que permitem uma visão comportamental do sistema a ser modelado.  

Então, para auxílio no desenvolvimento de modelagem de sistemas de controle utilizados 

na Automação Elétrica, sob uma abstração de SDED, neste trabalho os conceitos de 

Orientação a Objetos e da notação UML são utilizados juntamente aos de RP.  

- Uso dos conceitos de Componentização. 

Na área de Engenharia de Software, a Componentização ou o Desenvolvimento Baseado 

em Componentes (DBC) trata do desenvolvimento de software utilizando-se componentes  

ou blocos de software e, embora possa ser modelado seguindo os princípios de Orientação a 

Objeto, difere em alguns aspectos, ou seja, o software é composto também de partes 

relativamente independentes, concebidas para serem substituíveis, reutilizáveis e 

                                                           
13

 A partir da Programação Estrutural, a qual é baseada no conceito de processamento de entradas e saídas, 
tanto o paradigma Estruturado, que é baseado na construção de procedimentos e funções, quanto o 

paradigma de Orientação a Objetos, que é baseado principalmente na construção de classes , métodos  e 

objetos , surgiram todos pela evolução das linguagens de programação em Engenharia de Software; depois 
disso, iniciaram sua aplicação também na modelagem de sistemas dinâmicos [07]. 
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interoperáveis. O desenvolvedor passa a desenvolver pedaços de software encapsulados na 

forma de componentes  para que outros desenvolvedores possam utilizá-los, substituí-los 

ou modificá-los, com efeitos colaterais reduzidos [69], [70], [71]. 

No presente trabalho o conceito de DBC é utilizado juntamente com o paradigma de 

Orientação a Objetos para a estruturação hierárquica ou hierárquica-modificada do Sistema de 

Controle a ser modelado (objeto  do Objeto de Controle e objeto  do Sistema de 

Controle), a partir das definições e escolhas dos objetos , dos componentes  e dos 

sistemas. Assim, neste trabalho considera-se que um sistema é a composição de um ou mais 

componentes  e um componente  é a composição de um ou mais objetos , inter-

relacionados através de suas interfaces  definidas.  

Desta forma, a base de informações e estrutura do modelo podem ser mantidos e 

aproveitados para a próxima etapa proposta do desenvolvimento, que é a Realização (Fase 4 

da Figura 1.1).  

- Utilização do conceito de estruturação hierárquica-modificada do Sistema de Controle 

De acordo com a pesquisa efetuada, as arquiteturas de um sistema de controle podem ser 

classificadas em: centralizada ou distribuída. É centralizada quando um controlador central é 

responsável pela realização de todas as tarefas referentes ao controle, planejamento e 

processamento de informações da planta.  

De acordo com [73], [74], e [75] apud [76], a arquitetura de controle distribuída               

(ou descentralizada) pode ser basicamente: hierárquica, hierárquica-modificada, semi-

heterárquica ou heterárquica.  

É considerada hierárquica quando utiliza o conceito de níveis de controle, com arranjo 

em uma estrutura piramidal, sendo que cada componente de controle pertence a um único 

nível de controle apresentando-se, dessa forma, como uma distribuição de controle vertical.  

A arquitetura heterárquica admite a não existência de relacionamentos do tipo mestre-

escravo, ou seja, o sistema é composto por entidades inteligentes que cooperam para realizar 

seus objetivos, sendo que, desconsidera qualquer nível de hierarquia entre os dispositivos que 

constituem o sistema, ou seja, todos possuem o mesmo nível, a colaboração é realizada de 

forma paralela (todos os componentes podem interagir ao mesmo tempo) e distribuída (não 

existe um coordenador), melhor descrevendo, é uma distribuição de controle horizontal. Neste 

tipo de controle, o sistema é composto por entidades inteligentes que cooperam para realizar 

seus objetivos.  
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A arquitetura hierárquica-modificada ou híbrida tem a mesma formação de níveis da 

hierárquica, porém a diferença está na autonomia dos subordinados, onde existe o inter-

relacionamento entre os elementos do mesmo nível. 

Na arquitetura semi-heterárquica, a formação de níveis de controle é similar à arquitetura 

hierárquica, mas alguns dos subordinados, no nível mais abaixo da estrutura hierárquica 

possuem certo grau de autonomia que ocorre por meio da cooperação entre os componentes 

do mesmo nível de controle.  

No caso específico de um sistema de Automação Elétrica, este pode ser dividido em 

níveis hierárquicos, de acordo com os equipamentos, dispositivos e funcionalidades. Em se 

tratando de UHEs de grande porte, pode-se definir cinco níveis: Processo, Unidade Geradora 

(ou Vão), Controle Local (ou Estação Local), Controle Central (ou Estação Central) e 

Controle Remoto (ou Centro de Operação) [02], sendo que, no nível do Controle Local, pode 

haver uma comunicação direta entre os IEDs das Unidades Geradoras.  

No contexto deste trabalho, admite-se a utilização de uma abordagem                

hierárquica-modificada ou híbrida, na qual o inter-relacionamento ou comunicação entre 

elementos de um mesmo nível é permitido, em função do tipo de controle executado. Isto quer 

dizer que, por exemplo, em algumas situações específicas, como no caso de atuação de 

proteções elétricas no sistema, a resposta do controle assume um comportamento colaborativo 

de comunicação horizontal também. Esta alternativa vem de encontro à proposta de uso dos 

conceitos de Orientação a Objetos e Componentização apresentados anteriormente, no 

contexto de um sistema de Automação Elétrica.  

1.4 Solução Proposta 

Logo, considerando-se os aspectos, as necessidades e as justificativas descritas 

anteriormente, o presente trabalho propõe um tratamento sistemático para a modelagem e 

análise de algoritmos de controle envolvidos na automação elétrica de uma Unidade 

Geradora, onde as principais abordagens e formalismos baseados em RP, ou seja, RP como 

ferramenta de modelagem e RP como ferramenta de análise, são combinadas e 

complementadas com os conceitos de Orientação a Objetos, com a utilização da linguagem de 

notação UML e da técnica PFS como ferramentas de apoio, explorando os conceitos de 
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distribuição semi-heterárquica de controle e dos conceitos de Componentização14, com a 

possibilidade de padronização e reuso dos modelos.  

A metodologia proposta é apresentada em detalhes no Capítulo 5 e no Capítulo 6, 

introduz-se um exemplo de aplicação. 

1.5 Metodologia de Pesquisa Adotada  

Inicialmente, apresentam-se algumas definições em relação à metodologia de pesquisa, 

de acordo com a bibliografia pesquisada [77] e [80]. 

Na visão de [77], o método (do grego methodos, caminho para chegar a um fim) é 

entendido como caminho para se chegar a um determinado resultado, é uma forma de 

selecionar técnicas, forma de avaliar alternativas para a ação científica. Já [78] define 

metodologia como sendo a ordem que deve ser imposta aos processos, os quais são 

necessários para atingir um dado fim ou um resultado desejado. Para [79], o método científico 

é um conjunto de regras básicas que orientam como se deve proceder a fim de produzir 

conhecimento dito científico, quer seja um novo conhecimento quer seja este fruto de uma 

integração, correção (evolução) ou uma expansão da área de abrangência de conhecimentos 

pré-existentes.  

Ainda, de acordo com [80] a pesquisa pode ser classificada como:  

− Exploratória: consiste na caracterização inicial do problema, de sua classificação e de 

sua definição. Constitui, pois, o primeiro estágio de toda pesquisa científica. Este não 

tem por objetivo resolver, de imediato, um problema, mas sim caracterizá-lo;  

− Teórica: tem por objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar 

sistemas e modelos teóricos;  

− Aplicada: assume certas leis ou teorias mais amplas como ponto de partida, e tem por 

objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos 

teóricos;  

− Pesquisa de campo: consiste na observação dos fatos e registro de variáveis. Isso 

pode ser feito por meio de pesquisa de campo (entrevistas, questionários e 

                                                           
14

 A ideia básica da Componentização é a estruturação da arquitetura do software em componentes  que se 
comunicam entre si, com outras unidades do sistema, com outros sistemas, com dispositivos externos e 

usuários, que estão fora do limite do sistema [30], [31].  Componente  pode ser entendido como um 
“pedaço de software autocontido, claramente identificável, que descreve ou executa funções específicas, 
tem interfaces claras, documentação apropriada e um status de reuso” [72].  
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formulários). Ao coletar dados, devem-se fazer análises;  

− Pesquisa de laboratório: esta permite que o pesquisador reitere, provoque e produza 

fenômenos em condições de controle. A principal característica deste processo é que 

o pesquisador pode manipular e controlar as variáveis, tanto quanto possível, com o 

objetivo de determinar qual ou quais delas são a causa. Neste ambiente de trabalho, 

podem-se fazer observações, experimentações, etc.  

A metodologia adotada neste trabalho, tendo como referência a explanação anterior, é do 

tipo exploratória-bibliográfica-aplicada. Buscou-se primeiramente fazer uma revisão da 

literatura envolvida no tema, no contexto desta tese (no que diz respeito a: sistemas dinâmicos 

a eventos discretos, formalismos para modelagem de sistemas, técnicas de engenharia de 

software, automação de sistemas elétricos de potência, UHEs e aplicativos de simulação 

digital para SDED baseados em RP), analisou-se as técnicas empregadas na área, as 

dificuldades encontradas, os pontos em comum, as vantagens e desvantagens de cada 

abordagem. Na Figura 1.3, ilustra-se uma visão geral da metodologia adotada. 

 

 
Figura 1.3 – Visão Geral da Metodologia de Pesquisa adotada. 
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1.6 Organização e Estrutura da Tese 

A tese é composta de seis Capítulos, Referências Bibliográficas e quatro Apêndices. É 

organizada da seguinte forma: 

Capítulo 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Nesta tese, a revisão bibliográfica se apresenta de duas formas que se complementam: é 

inserida convenientemente ao longo dos textos de cada capítulo, à medida que as teorias 

existentes e as propostas são discutidas e apresentadas e, também, no Capítulo 2 onde se 

abordam de uma forma mais detalhada as principais literaturas referenciadas. Entende-se 

desta forma que as necessidades no que diz respeito a oferecer uma visão geral e específica ao 

leitor, quanto à comparação e análise de trabalhos e teorias existentes, bem como, a 

construção das novas propostas são mais bem atendidas. 

Capítulo 3 – FORMALISMO 

Apresentam-se algumas considerações e justificativas para a seleção do formalismo de 

apoio, o qual é baseado em Rede de Petri Interpretada por Sinais (RPIS), bem como suas 

principais características e vantagens frente a outros formalismos, tendo como foco principal a 

comunicação da RP com o ambiente externo e seu aproveitamento para futura conversão no 

algoritmo do Sistema de Controle. Apresenta-se também a definição formal da RP Ordinária 

(RP), da RP Ordinária Marcada e da RP Lugar/Transição (RP L/T), até a RPIS. Em seguida, 

faz-se uma exposição dos principais pontos do paradigma de Orientação a Objetos juntamente 

RP, tendo como referência alguns trabalhos significativos na área, concluindo-se com as 

justificativas da seleção do formalismo de base. Depois, detalha-se o formalismo onde são 

utilizados os conceitos de Orientação a Objetos juntamente com RPIS, ou seja, propõem-se 

uma nova RP, a Rede de Petri Interpretada por Sinais - Orientada a Objetos (����_��) com 

um exemplo para melhor clareza das definições e conceitos apresentados. Finalmente, faz-se 

uma consideração sobre os principais pontos do presente capítulo.  

Capítulo 4 – ANÁLISE DO MODELO 

Em relação à análise do modelo, propõem-se a análise de algumas propriedades 

funcionais padrões formalizadas para a ����_��, baseadas em seu Grafo de Alcançabilidade 

(GA), que são: Livre de Conflito, Livre de Contato, Livre de Bloqueio Mortal, Vivacidade, 

Reversibilidade e Segurança, juntamente com outras relacionas à Álgebra de Sinais de saída, 
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dos modelos.  

Capítulo 5 – METODOLOGIA PROPOSTA 

Neste capítulo, para modelagem e análise de sistemas de automação elétrica modernos, 

propõe-se uma metodologia que se alicerça nos seguintes pontos: abordagem do sistema a ser 

modelado sob uma abstração de SDED, um formalismo e um método de análise baseados em 

Rede de Petri Interpretada por Sinais e os conceitos de Orientação a Objetos.  São ainda 

utilizadas algumas técnicas como ferramentas auxiliares e técnicas de modelagem e 

estruturação, tais como PFS e UML. No final, faz-se uma análise e considerações sobre o 

capítulo.   

Capítulo 6 – CONCLUSÕES 

Neste capítulo apresentam-se os principais resultados, as contribuições desta pesquisa, 

limitações encontradas e conclusões. Também, identificam-se possíveis propostas de 

trabalhos futuros com o objetivo de dar continuidade a este trabalho.  

 APÊNDICE A – Exemplo de Aplicação 

Neste capítulo é desenvolvido um exemplo utilizando-se a metodologia proposta no 

Sistema Hidráulico de Regulação de Velocidade (SHRV) de uma UG. O sistema de controle 

em questão tem como característica principal um comportamento dinâmico lógico sequencial. 

Na produção de energia elétrica em UHEs, a função do SHRV é armazenar e prover energia 

necessária e controlada aos Servomotores acoplados ao distribuidor (elemento final de 

controle) e a outros dispositivos como as travas e o pêndulo de segurança. No final, faz-se 

uma análise da metodologia aplicada, suas vantagens e possíveis limitações encontradas.  

APÊNDICE B – Product Flow Schema (PFS) 

Neste Apêndice apresenta-se uma breve revisão da técnica PFS, seus princípios, 

elementos, sua estrutura e simbologias, com alguns exemplos. 

APÊNDICE C – O Paradigma de Orientação a Objetos 

Neste faz-se uma introdução da origem, dos principais conceitos e característica do 

paradigma de OO. 
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APÊNDICE D – Unified Model Language (UML) 

Apresenta-se neste Apêndice uma visão geral sobre a UML, focalizando-se nos conceitos 

e definições consideradas mais importantes e de utilização neste trabalho.  

Uma visão geral da tese é apresentada por meio da Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 – Visão Geral da Tese.  


