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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Introdução 

Neste capítulo abordam-se as principais obras pesquisadas que tratam dos assuntos e 

os conceitos fundamentais relacionados ao tema desta tese, os quais fornecem um 

embasamento teórico e metodológico ao seu desenvolvimento. 

Como apresentado no Capítulo 1, o desenvolvimento deste trabalho tem como 

arcabouço as seguintes teorias ou temas relacionados (a partir de uma visão geral para uma 

focalizada): automação elétrica, abstração do modelo baseada em SDED, utilização do 

paradigma de OO e da notação de linguagem UML como ferramentas auxiliares de 

modelagem, uso dos conceitos de componentização, utilização do conceito de estruturação 

hierárquica-modificada, utilização da técnica PFS como suporte para modelagem, 

formalismo de modelagem baseado em RP e RPIS juntamente com os conceitos de OO.   

Então, com base no estudo e análise das teorias e temas relacionados, desenvolve-se e 

propõem-se, como atualização do estado da arte na área de modelagem de sistemas sob 

uma abstração de SDED, o formalismo Rede de Petri Interpretada por Sinais - Orientada a 

Objetos (����_��) juntamente com uma metodologia para modelagem e análise de 

sistemas para automação de geração de energia elétrica hidráulica. 

Na sequência apresentam-se a revisão bibliográfica dos principais temas relacionados 

a este trabalho, porém relacionam-se somente os assuntos que têm contribuição ou relação 

direta ao desenvolvimento desta tese, podendo desta forma, os trabalhos referenciados 

apresentarem em seus originais outros temas ou desenvolvimentos não citados nas seções 

apresentadas a seguir.  
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2.2 Abstração do Modelo Baseada em Sistemas Dinâmicos a 

Eventos Discretos (SDED) 

Dentre as literaturas relacionadas a este tema, descrevem-se a seguir os pontos mais 

significativos de duas selecionadas [05] e [06], as quais se destacam como de maior 

contribuição ao tema. 

Em [05], embora seu enfoque principal seja Rede de Petri, apresenta-se uma 

introdução sobre SDED que aborda os principais pontos relacionados à teoria deste tema. 

Inicialmente, faz-se a caracterização de sistemas dinâmicos. Definem-se conceitos básicos 

utilizados na modelagem de tais sistemas e as diferentes formas de interação entre 

processos vistos sob uma ótica de SDED. Apresentam-se noções básicas de máquina de 

estados finitos e processos sequenciais. Também, descrevem-se de forma breve os tipos e 

principais diferenças de modelos de um sistema dinâmico de acordo com a natureza das 

variáveis de estado e o tempo, onde se considera cinco tipos de modelos: sistema contínuo, 

sistema discretizado, sistema discreto, sistema a eventos discretos e, por último, sistema 

híbrido. Em relação à aplicação e exemplos, tem seu foco em sistemas produtivos e 

processos do tipo batelada. 

Em [06], introduzem-se as características definidoras de um SDED, os conceitos 

fundamentais associados à teoria de sistemas e engenharia de controle e a distinção entre 

SDVC considerados sistemas dirigidos no tempo (time-driven systems) e de SDED que são 

sistemas concebidos como orientados a eventos (event-driven systems).  

Faz-se uma introdução das características definidoras de SDED, dos conceitos 

fundamentais associados à teoria de sistemas e à engenharia de controle. Ressalta-se que os 

sistemas estudados normalmente envolvem quantidades tais como pressão, temperatura, 

velocidade e aceleração, que são variáveis contínuas evoluindo ao longo do tempo, 

referenciados como SDVC, sendo que, sua modelagem e análise dependem fortemente da 

teoria e técnicas relacionadas a equações íntegro-diferenciais e a equações de diferença. 

Abordam-se os principais conceitos da teoria de controle e de sistemas como, estado, 

trajetória de estados e retroalimentação. Definem-se SDED, como sistemas cujo espaço de 

estado é discreto e cujo estado só pode mudar como resultado da ocorrência, de forma 

assíncrona, de eventos instantâneos no tempo e que a trajetória de estados de um SDED é 

representada tipicamente por funções constantes seccionadas no tempo, onde equações 

diferenciais convencionais não são adequadas para descrever tal comportamento 
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"descontínuo”. Afirma-se que os principais elementos de um SDED são um espaço de 

estado discreto e um conjunto de eventos discretos. Além de se apresentar alguns exemplos 

de SDVC, apresentam-se principalmente, exemplos de SDED extraídos do mundo real, 

como: sistemas de filas, sistemas computacionais, sistemas de comunicação, sistemas de 

manufatura, sistemas de tráfego, sistemas de banco de dados e sistemas de software. 

Também, apresentam-se uma breve explicação e exemplo de sistemas híbridos, que são 

sistemas que combinam partes ou componentes dirigidos no tempo (time-driven) e outros 

dirigidos a eventos (event-driven). E, por fim faz-se uma breve revisão sobre a 

classificação dos principais modelos de sistemas, com o objetivo de descrever seus 

diferentes aspectos em relação à teoria de controle e identificar as principais características 

de um SDED. 

Destarte, considerando-se que os algoritmos dos Sistemas de Automação Elétrica 

apresentam, em sua grande maioria, uma dinâmica caracterizada pela ocorrência 

assíncrona de eventos discretos, justifica-se dessa forma sua modelagem sob uma abstração 

de SDED.  

2.3 Automação Elétrica 

As obras mais representativas sobre este tema são os trabalhos referenciados como 

[01], [02] e [03]. Embora também, as normas técnicas [10], [127], [128] e [129], 

apresentem de forma metódica, definições e diretrizes na área de automação de UHEs no 

que diz respeito a projeto conceitual e implementação, as quais contribuem para expandir e 

atualizar a visão e o entendimento do tema.  

A literatura de referência [03], apesar de ter sua emissão no ano de 1999, apresenta 

teorias e conceitos importantíssimos sobre o tema, que não estão de forma alguma 

desatualizados e são úteis até hoje na área de automação de sistemas elétricos de potência. 

O que mudou e teve uma atualização significativa atualmente foi o avanço das tecnologias 

dos IEDs e das redes de comunicação, como também, o desenvolvimento de instrumentos 

e transdutores de medição digitais inteligentes, tanto no que diz respeito a hardware como 

a software. Portanto, esta obra é considerada ainda uma referência na área.  

Em [02], apresenta-se uma visão atualizada e ampla da Automação de UGs de Energia 

Elétrica. Descrevem-se as características, requisitos e necessidades deste tipo de sistema e 

soluções disponíveis.  Resumem-se, de forma organizada, a evolução desta área e 
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relacionam-se as maiores diferenças e os principais benefícios de cada tecnologia 

disponível na última década. E, por fim, faz-se uma análise crítica, a qual permite indicar a 

direção da evolução e prenunciar os próximos passos da automação elétrica.  

Em [01], descrevem-se as várias formas de implementação de sistemas de automação 

para UHEs. Classificam-se estes sistemas, de acordo com a tecnologia empregada, em três 

tipos básicos: convencionais, numéricos e modernos. Apresentam-se essas tecnologias, 

analisam-se e resumem-se os avanços na área nas últimas décadas. Dessa forma, com a 

análise da evolução destes sistemas, podem-se identificar os requisitos, necessidades, os 

próximos desenvolvimentos e as opções para atualizações tecnológicas de UHEs, no que 

diz respeito à Automação Elétrica. 

Todas as referências analisadas e apresentadas, apesar de devotarem-se ao tema de 

forma abrangente e atual, a conceitos e tecnologias, nenhuma delas aborda a fase de 

modelagem e análise do algoritmo de controle antes de sua implementação em um IED 

(fase 4 - Realização, conforme proposto na Figura 1.1, do Capítulo 1).  

Também, na área de automação elétrica, de acordo com a pesquisa efetuada, não se 

identificou pesquisas ou desenvolvimento de metodologias para modelagem e análise de 

sistemas de controle especificamente para UHEs, como proposto nesta tese. Distintamente, 

para a área de controle de processos produtivos e de fabricação, constatou-se uma 

variedade significativa de trabalhos. Desse modo, o desenvolvimento do tema desta tese 

tem também um suporte baseado em pesquisas na área de modelagem do controle de 

processos produtivos e de fabricação, onde se procurou analisar e identificar as possíveis 

relações e utilidades destas pesquisas para a construção da metodologia proposta nesta 

tese. 

2.4 Utilização do Paradigma de Orientação a Objetos e da 

Linguagem UML 

As literaturas disponíveis nesta área são abundantes, no entanto procurou-se empregar 

aquelas indicadas por trabalhos de pesquisa relacionados, de alguma forma, ao tema da 

tese e algumas outras mais atualizadas. Dentre estas, destacam-se as de maior relevância e 

contribuição para a proposta desta tese, quais sejam: [07], [08], [57], [59], [63] e [133]. 

Em [07] e [63], faz-se uma introdução à utilização do paradigma de OO e da UML; 

descrevem-se as principais atividades constituintes de um processo de desenvolvimento de 
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software e as diferentes perspectivas (visões) de um SSOO; faz-se uma apresentação dos 

mecanismos de uso geral da UML; apresentam-se modelos de casos de uso; descrevem-se 

os diagramas da UML, tanto os da parte estrutural como os da comportamental para 

aplicação no desenvolvimento de um SSOO e discute-se ainda a modelagem de interações 

entre objetos  em um SSOO. Também apresentam algumas ferramentas CASE, para 

auxilio na construção de modelos, na integração do trabalho, no desenvolvimento e 

gerenciamento do processo de desenvolvimento de um SSOO. Sendo que em [07] 

considera-se a versão 2.0 da UML. 

A referência [08] cita o site oficial do OMG. Pode-se encontrar neste site o link para a 

página específica da UML (UML Resource Page), onde se pode acessar vários tutoriais, 

informações, artigos, ferramentas complementares e downloads sobre a UML. Neste 

encontra-se a versão mais atualizada da UML, a 2.4.1.  

Em [57], além de uma introdução ao desenvolvimento de software iterativo, à análise, 

projeto e eventual implementação de softwares para sistemas de tempo real (real-time 

systems), faz-se também uma exposição dos conceitos fundamentais de OO e sistemas de 

tempo real. Apresenta-se ainda, uma metodologia para programação de sistemas 

embarcados de tempo real onde se utilizam os conceitos de desenvolvimento de SSOO e a 

notação de linguagem UML. Apesar da literatura ser dirigida a desenvolvedores 

profissionais de software, tem seu foco na prática, com vários exemplos, cujos conceitos 

podem ser analisados e extrapolados para a área de Automação Elétrica. 

Em [59], demonstra-se como a UML pode ser aplicada em conjunto com o Modelo de 

Referência para Processamento Distribuído Aberto (RM-ODP) em processos produtivos, 

para o apoio ao desenvolvimento baseado em OO de sistemas de informações. Enquanto o 

RM-ODP oferece um padrão para representação de diferentes pontos de vistas de tais 

sistemas, a UML é utilizada como notação de linguagem para representação de cada um 

destes pontos de vistas. 

A bibliografia de referência [133] é a ferramenta CASE Visual Paradigm for UML CE 

(Community Edition)15, a qual é utilizada para construção dos diagramas da UML 

introduzidos no Apêndice A – Exemplo de Aplicação. 

                                                           
15

 Esta ferramenta está disponível no site http://www.visual-paradigm.com/. 
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2.5 Uso dos Conceitos de Componentização 

Descrevem-se na sequência, as referências mais significativas utilizadas para o 

entendimento e utilização dos conceitos de componentização. 

Em [30], relata-se como arquitetar e especificar sistemas baseados em componentes 

em uma escala empresarial. Apresentam-se os benefícios de uma abordagem baseada em 

componentes para a construção de softwares e, principalmente, como utilizar as notações e 

técnicas encontradas na UML, passando da teoria para uma realidade específica, por meio 

de vários exemplos práticos. Embora um processo de desenvolvimento de SSOO abranger 

todas as atividades de levantamento de requisitos até a fase final de implantação, esta obra 

tem seu foco na especificação dos componentes, com o objetivo de buscar a flexibilidade 

dos componentes modelados, de modo que sejam além de interoperáveis, também 

substituíveis e reutilizáveis.   

Em [68], propõe-se uma abordagem de projeto arquitetural para SSOO baseada em 

componentes, em um contexto de Engenharia de Domínio (ED), a qual fornece apoio à 

modelagem de variabilidades durante todo o ciclo de vida do software, auxiliando na 

especificação consistente de uma Arquitetura de Referência (AR) de domínio. Com base 

na abordagem denominada DECOM (Decomposition) propõe-se um processo de ED, a 

qual combina os princípios inerentes aos métodos de ED e do DBC (Desenvolvimento 

Baseado em Componentes), com foco nas atividades de projeto. É utilizada uma notação 

para representar variabilidades em modelos de domínio e são propostas heurísticas que 

auxiliam na manutenção da consistência dos diferentes modelos. São propostos critérios 

para apoio à especificação de elementos arquiteturais, os quais compõe uma Arquitetura de 

Referência (AR).  

Em [69], encontra-se uma explanação, apesar de resumida, abrangente sobre 

componentização, o que fornece uma visão ampla e claro entendimento sobre o assunto, 

com citação de várias referências bibliográficas para aprofundamento. Esclarecem-se os 

conceitos de componentes de software com exemplos, descrevem-se e analisam-se as 

definições mais significativas de componentes de software encontradas na literatura, 

abordam-se os benefícios e dificuldades da componentização, definem-se os termos usuais 

referentes à utilização de componentes, discutem-se as formas e os fatores mais 

importantes na implementação de componentes, discorrem-se sobre a padronização e 

modelos de componentes (componente model) objetivando sua reutilização e 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                             56 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

substitutibilidade, apresentam-se exemplos de modelos de componentes de software, 

define-se arquitetura de software baseada em componentes e também, apresenta-se um 

breve histórico sobre componentização e sua relação com o paradigma de OO. 

Em [72], discutem-se principalmente a reutilização de software e a sistemática e reuso 

de componentes que influenciam quase todo o processo de engenharia de software. 

Ressalta-se a importância de um processo documentado no desenvolvimento de software, 

no sentido de se aumentar a produtividade por meio da reutilização de componentes. 

As literaturas analisadas e apresentadas, embora sejam todas voltadas para a área de 

engenharia de software, possibilitam uma visão e entendimento do assunto, de forma que 

seus conceitos e benefícios possam ser utilizados na modelagem de sistemas de Automação 

Elétrica, conforme proposto nesta tese. 

2.6 Utilização do Conceito de Estruturação Hierárquica-

Modificada 

A seguir, comentam-se os trabalhos de maior contribuição para este tema. 

Em [74], descreve-se a evolução das estruturas de controle para Sistemas de 

Manufatura Automatizados (SMA), identificam-se as relações entre as arquiteturas e as 

principais decisões de projeto que são afetadas para cada tipo de estrutura de controle. 

Definem-se arquiteturas de controle para SMA e sua importância como uma decisão crítica 

de projeto para SMA. Discutem-se as exigências de fabricação automatizada em relação a 

uma arquitetura de controle. Apresentam-se as quatro arquiteturas básicas de controle: 

centralizada, distribuída hierárquica, distribuída semi-heterárquica e distribuída 

heterárquica e, examinam-se suas características, vantagens e desvantagens. Apresentam-

se ainda exemplos onde se destacam suas características. Conclui-se o artigo com 

projeções sobre possíveis rumos futuros das arquiteturas de controle para SMA. 

Propõe-se em [75], uma nova abstração para modelar-se Sistemas Produtivos (SP), 

com base nos conceitos de decomposição multidimensional e em múltiplas tarefas, 

distribuindo o controle por meio de componentes colaborativos. Propõe-se ainda, 

procedimentos e técnicas para modelagem de sistemas de controle distribuídos e 

colaborativos (SCDC) para SP. Destaca-se neste trabalho, de interesse para esta tese, a 

análise da evolução das arquiteturas lógicas de controle, em função dos avanços 

tecnológicos em computação e comunicação associados às crescentes necessidades dos SP. 
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Descrevem-se os tipos de arquiteturas, suas vantagens e desvantagens. As arquiteturas 

abordadas são: a arquitetura centralizada (toda tomada de decisão está concentrada em um 

único elemento de controle), a arquitetura distribuída ou descentralizada, que pode ser: 

hierárquica (apresenta níveis de controle com vários módulos dispostos nesses níveis, em 

uma organização piramidal), a hierárquica-modificada ou híbrida (tem as características de 

uma arquitetura hierárquica, porém admite o inter-relacionamento entre elementos de um 

mesmo nível) e finalmente a heterárquica (fundamenta-se em uma autonomia local, não 

existem níveis de controle superiores e a cooperação entre as entidades se dá pela 

negociação).  

Em [02], no que diz respeito à arquitetura de controle de um sistema de Automação 

Elétrica típico, divide-se o mesmo em cinco níveis hierárquicos: processo, unidade 

geradora, estação local, estação central e centros de controle remotos. Para o sistema de 

Automação Elétrica moderno proposto na bibliografia desta referência, propõe-se e 

discute-se a unificação (comunicação no mesmo nível) das redes de comunicação dos 

quatro primeiros níveis (processo, unidade geradora, estação local, estação central), 

buscando-se, dessa forma, uma arquitetura distribuída híbrida (sob um ponto de vista de 

[75], conforme explanado anteriormente). 

Embora a maioria das literaturas analisadas abordar processos produtivos e somente a 

[02] tratar da Automação Elétrica, todas foram úteis no sentido de caracterizar e analisar as 

soluções existentes em diferentes áreas (Automação de SP e Automação Elétrica), com 

suas diferenças e pontos comuns. E, ainda, identificar necessidades convergentes, como a 

busca de opções de modelos de arquiteturas mais integradas, evitando-se conversores de 

níveis (gateways), com melhores índices de confiabilidade e de desempenho.  

Dessa forma, o conceito de arquitetura distribuída híbrida (ou hierárquica-modificada) 

é também considerado na definição dos componentes , classes  e objetos  na 

modelagem do Sistema de Controle, a qual faz parte da proposta nesta tese.  

2.7 Utilização da Técnica Product Flow Schema (PFS) 

Descrevem-se a seguir, as obras consideradas mais significativas sobre a técnica PFS, 

no contexto desta tese. 

Como literatura básica para a teoria e aplicação da técnica PFS para o 

desenvolvimento de estratégias de controle de SDED, apresentam-se em [16] sua 
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definição, conceitos fundamentais, os elementos estruturais que o compõe, regras para 

interpretação e construção e exemplos de aplicação voltados a sistemas produtivos. 

Esclarece-se nesta obra que, para o caso de SDED, ao invés de desenvolver-se a estratégia 

de controle do sistema em um nível detalhado de uma única vez, torna-se mais eficiente 

utilizar-se de uma abordagem top-down, empregando o conceito de macro-eventos (um 

evento pode incluir vários outros eventos e estados organizados hierarquicamente) para 

tratar o sistema de forma hierárquica. Ou seja, aconselha-se a utilização da técnica PFS, 

antes da modelagem de um sistema em RP. Destaca-se que a modelagem inicial em PFS 

pode trazer grandes vantagens como: a facilidade de visualização do sistema 

(principalmente para sistemas de grande porte e complexos que envolvem conexões com 

redes e diferentes níveis hierárquicos), a utilização de interpretações (inscrições) em 

linguagem natural (não formal), para depois avançar em um detalhamento maior com 

interpretações mais específicas.  

Apresenta-se em [17] uma proposta de formalização para a estrutura da rede de Petri 

Canal/Agência (RP C/A). Esclarece-se que a RP C/A é um modelo funcional e estrutural 

usado principalmente na fase de projeto conceitual de sistemas técnicos, particularmente 

em sistemas automáticos. Graficamente a RP C/A é um grafo direcionado bipartido, 

composto por dois elementos básicos: unidades ativas, representadas por retângulos e 

unidades passivas representadas por círculos, conectados por arcos direcionados que 

representam o fluxo de recursos, e que de acordo com autor, é semelhante ao PFS. O 

formalismo proposto para a RP C/A consiste em gerar um modelo matemático equivalente 

à estrutura do modelo grafo, baseado na teoria de conjuntos, funções e matrizes, 

similarmente ao tratamento dado à RP marcada. Faz-se ainda uma breve comparação entre 

a RP C/A e o PFS e, com o objetivo de exemplificar a equivalência entre ambas, e ainda 

utiliza-se como exemplo um processo de secagem e empacotamento de açúcar  modelado 

em PFS e em RP C/A. 

Em [34] propõe-se uma metodologia para modelagem de sistemas de elevadores em 

edifícios inteligentes, por meio de uma abordagem baseada na caracterização destes 

sistemas como sendo SDED utilizando-se a técnica PFS em um primeiro nível, obtendo-se 

o modelo conceitual funcional do sistema e, depois progressivamente pelo uso do MFG 

chegar-se a um modelo comportamental do sistema, com um nível de detalhamento maior.  

Tanto o PFS como a RP C/A representam modelos funcionais de sistemas e, embora 

ambos não retratem a dinâmica do comportamento do modelo, nesta tese optou-se pela 
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utilização da técnica PFS para suporte na modelagem de sistemas devido às vantagens e 

facilidades descritas anteriormente, como também, o significativo número de aplicações 

exemplos encontrados na literatura. 

2.8 Formalismo de Modelagem Baseado em Rede de Petri 

(RP) 

Quanto às bibliografias sobre modelagem baseada em RP, tanto a teoria inicial quanto 

as suas extensões, pesquisas e exemplos de aplicação, pode-se afirmar que existem 

disponíveis um número considerável de trabalhos nas diversas áreas de engenharia, 

principalmente nas áreas de automação industrial e automação de processos de fabricação. 

Porém, raramente são encontrados desenvolvimentos, pesquisas ou aplicações na área de 

Automação Elétrica. Relacionam-se a seguir as obras mais significativas referenciadas em 

trabalhos acadêmicos mais aderentes ao tema e interesses desta tese. 

Em relação a teoria de RP, suas extensões, definições e aplicações destacam-se os 

seguintes trabalhos: [05], [06], [36], [93] e o site na Internet relacionado em [27]. 

Em [05], ressalta-se que analisar o comportamento lógico, avaliar o desempenho e 

implementar sistemas sob uma abstração de SDED são as principais motivações para o uso 

da RP. Trata primeiramente do modelo básico da RP com suas definições, propriedades e 

análise. Depois, apresentam-se as extensões da RP no que diz respeito ao tratamento dos 

dados, ao tempo e à interação com o ambiente externo. Por último, abordam-se o uso da 

RP associada às lógicas nebulosas e linear e sua aplicação ao estudo de sistemas híbridos.  

A obra de referência [06] trata de uma forma detalhada e abrangente o tema de 

modelagem de sistemas sob uma abstração de SDED, a qual é a atualização mais recente 

de edições anteriores, reconhecida no meio acadêmico.  Nesta referência, forma-se 

praticamente nos primeiros capítulos, o conteúdo para um breve curso de modelagem, 

análise, diagnóstico e controle de SDED, sem a consideração ainda de modelos 

probabilísticos.  Abordam-se então, nos primeiros capítulos, os conceitos e definições de 

SDED, RP, Autômatos Finitos e uma introdução à técnica da Álgebra Max+ para a análise 

de certas classes de SDED temporizados.  De especial interesse para esta tese, dentro do 

tema desta seção, destaca-se o Capítulo 4 deste livro.  Neste capítulo apresenta-se o 

formalismo de modelagem de RP e discute-se a análise e controle de modelos de RP não 

temporizada. Abordam-se especificamente neste capítulo: as motivações para considerar 
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modelos de RP para SDED, conceitos básicos, comparação entre RP e Autômatos Finitos, 

análise da RP não temporizada, controle por RP (RP e a teoria do controle supervisório e 

controle por RP baseado em estados).   

Encontra-se em [36] uma riqueza de temas relacionados, análise (em particular, a 

abordagem linear-algébrica) e uma extensa bibliografia sobre RP. Apesar de ter sua 

emissão em 1989, este artigo é considerado um dos mais significativos tutoriais para uma 

introdução em RP. Apresenta-se inicialmente uma breve revisão da história e aplicação da 

RP nas áreas consideradas de acordo com as literaturas selecionadas em sua bibliografia. A 

seguir, prossegue-se com exemplos preliminares de modelagem, descrevem-se as 

propriedades estruturais e comportamentais, como também os métodos de análise da RP.  

Abordam-se ainda, subclasses de RP e sua análise. Em particular, dedica-se uma seção a 

grafos marcados para modelos de sistemas concorrentes16. Em adição, introduzem-se 

discussões sobre RP estocásticas e sua aplicação para análise de desempenho e, ainda, RP 

de alto nível com aplicação em programação lógica. Também se incluem resultados sobre 

critérios de alcançabilidade. Oferecem-se ainda sugestões de leituras adicionais sobre um 

conjunto de temas relacionados à RP.  

Apresenta-se em [93] uma visão abrangente do histórico e da evolução da RP. Em 

uma forma integrada pode-se constatar os princípios básicos das variantes dos formalismos 

de RP discretas, contínuas e híbridas. Pode-se considerar que o livro divide-se em duas 

partes: RP discretas abordadas nos Capítulos 1 a 3 e RP contínuas e híbridas estudadas nos 

Capítulos 4 a 7. Na primeira parte apresentam-se inicialmente os conceitos básicos e 

propriedades da RP, isto é, os conceitos clássicos de RP Autônomas (não há envolvimento 

do tempo). Estas se caracterizam por possuir baixo poder de modelagem, por 

representarem apenas relações de causa e efeito entre os eventos e as condições, sendo sua 

utilização restringida a alguns tipos de sistemas pertencentes à classe de SDED, onde a 

sincronização externa e o tempo não intervêm. De importância para esta tese, destacam-se 

no Capítulo 3 deste livro, as RP discretas Não Autônomas, o conceito de RP Sincronizadas 

e as RP Interpretadas para controle de SDED e suas propriedades. Ainda, de singular 

relevância como um dos suportes ao desenvolvimento do Capítulo 4 desta tese (Análise), 

encontram-se no Capítulo 3 desta obra, os conceitos de disparo iterado e Sequência 

                                                           
16

   Ao longo deste capítulo a palavra concorrente ou concorrência (concurrent ou concurrency) é utilizada 
sob a semântica de Engenharia de Computação, ou seja, significando processos ou algoritmos que são 
executados em paralelo/simultaneamente, isto é, processos que disputam o acesso a recursos 
partilhados. 
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Elementar de Disparo (EFS - Elementary Firing Sequence), com alguns exemplos de 

aplicação.  

Conforme citado anteriormente, no que diz respeito a publicações relacionadas sobre o 

tema na área de Automação Elétrica, encontram-se pouquíssimos trabalhos significativos. 

Dentre estes, selecionam-se [41] e [83]. Porém, estes se relacionam especificamente a 

subestações, não tratam de sistemas de controle para UHEs.  

Em [41] propõe-se um método de desenvolvimento de Sistema de Diagnóstico de 

Faltas17 (SDF) utilizando-se Rede de Petri Colorida Hierárquica. O método proposto 

destina-se a analisar as informações advindas do SCADA e apresentar um diagnóstico de 

falta considerado sucinto e preciso aos operadores de sistema elétrico. Como exemplo de 

aplicação do método, utiliza-se uma subestação típica de distribuição digitalizada de 15 

MVA, 69/13,8 kV, pertencente ao sistema de distribuição da Companhia Energética do 

Ceará – COELCE. Na implementação utiliza-se o Design CPN que é uma ferramenta de 

modelagem, análise e validação de RP Colorida Hierárquica (RPCH). Segundo os autores, 

com o método proposto e a ferramenta utilizada alcançam-se vários benefícios, dos quais 

se destacam: redução do custo operacional de análise de ocorrências e contribuição na 

melhoria dos índices de confiabilidade da empresa.  

Em [83], apresenta-se uma proposta de estudo e implementação para a recomposição 

de subestações utilizando-se também RPCH como formalismo. Para alcançar este objetivo 

busca-se a utilização dos algoritmos e propriedades deste formalismo para especificação, 

verificação e validação deste tipo de sistema. A solução é então desenvolvida com base no 

estudo da teoria de síntese de controladores para RP e na modelagem lógica da formulação 

do problema em RPCH. Então, utilizando-se de métodos formais para modelagem de 

SDED, propõe-se uma formulação e uma solução para este problema (recomposição de 

subestações), onde se tem também uma representação gráfica com uma semântica 

considerada bem definida, que permite uma análise formal, através de métodos 

matemáticos reconhecidos. Ainda, de acordo com o autor, esta solução juntamente com o 

uso de ferramentas computacionais, que implementam os algoritmos de RPCH, torna 

possível a comprovação da eficiência da solução.  

Finalmente em [27], podem-se encontrar ricas e variadas informações sobre RP. É um 

site desenvolvido e mantido pela Universidade de Hamburg na Alemanha denominado 
                                                           

17
  Na literatura de proteção de sistemas elétricos de potência, utiliza-se normalmente o termo “falta”, ou 

seja, a falta ou indisponibilidade de um sistema, equipamento ou alimentador devido a uma ou mais 
falhas. 
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Petri Nets World. Seu propósito é prover uma variedade de serviços on line para a 

Comunidade Internacional de RP. Os serviços incluem, dentre outros, informações 

atualizadas a respeito de conferências internacionais sobre aplicação e teoria de RP 

(International Conferences on Application and Theory of Petri Nets), fóruns de discussão, 

bibliografias, base de dados para ferramentas computacionais, boletins informativos e 

endereços de interesse sobre o tema RP. Um comitê (The Petri Nets Steering Committee) 

da Universidade de Hamburg supervisiona estas atividades.  

2.9 Rede de Petri Interpretada por Sinais (RPIS) 

Sobre RPIS distinguem-se os trabalhos de acordo com as referências: [22], [26], [94], 

[101] e [117]. 

A RPIS tem sua origem na proposta de [22], na forma de uma tese de doutorado. Em 

resumo, nesta tese, os conceitos da teoria de controle de SDED e da Engenharia de 

Software combinam-se em uma abordagem para o desenvolvimento formal de sistemas 

lógicos de controle. Com base no formalismo de RP, o processo de desenvolvimento da 

especificação informal de um sistema de controle é discutido. Esclarece-se que este 

processo inclui as etapas de modelagem, verificação, validação, avaliação e 

implementação.  Introduzem-se o formalismo RPIS, investigam-se e definem-se suas 

propriedades funcionais e os métodos para sua análise. Estas propriedades funcionais para 

algoritmos de controle modelados por meio de RPIS são formalmente especificadas, 

independentemente do problema de controle, para participarem em um processo de 

Verificação proposto, quando se pode, então, constatar a corretude do algoritmo de 

controle modelado em RPIS.  

Em [26], com base no formalismo de RPIS, propõe-se uma abordagem para 

desenvolvimento e análise do controle sequencial, no nível de supervisão, de uma planta de 

purificação de terebentina, cuja característica principal é ser um processo químico por 

batelada. Enfatiza-se que, enquanto a teoria clássica de controle para SDVC detém fortes 

fundamentos matemáticos e abordagens puramente formais para sua modelagem e análise, 

por outro lado, o desenvolvimento de controladores lógicos está mais limitado ao 

desenvolvimento de software, no sentido que um novo algoritmo tem que ser desenvolvido 

para cada tipo de problema, embora seja oferecida pela Ciência da Computação uma 

variedade de métodos formais que auxilia a prevenção de erros no processo de 
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desenvolvimento do software. Desse modo, discute-se o processo completo do 

desenvolvimento de um algoritmo de controle a partir de uma especificação informal até 

sua implementação no CLP utilizando-se como formalismo de modelagem e análise a 

RPIS. 

Em [94], apresenta-se uma abordagem para programação de CLPs utilizando-se uma 

interface gráfica baseada em RPIS. Introduzem-se CLPs e as linguagens de programação 

de acordo com a IEC 61131, Parte 3 [11]. Apresentam-se a definição da RPIS e alguns 

métodos de análise correspondentes. Após o que, propõe-se uma ferramenta gráfica para 

edição, animação e compilação de RPIS, tendo como argumento principal que a 

programação de controladores sem uma ferramenta de suporte é quase impossível de ser 

realizada.  Esta ferramenta foi realizada com uma applet18 em Java a qual pode ser 

executada a partir de um navegador padrão web em qualquer microcomputador compatível. 

Para a implementação da ferramenta utiliza-se o DiaGen19  e um arranjo de trabalho 

considerado inovador pelo autor para geração de um editor gráfico adaptado para RPIS, o  

SIPN-Editor20 (Signal Interpreted Petri Net Editor – Editor de RPIS).  

Esta ferramenta converte a RPIS em um programa de CLP na linguagem IL 

(Instruction List) equivalente à execução do comportamento da RPIS em um CLP, como 

também executa uma animação que permite a simulação do algoritmo especificado. Além 

disso, a ferramenta fornece interfaces para posterior análise e acessos a RPIS, como por 

                                                           
18

 Uma applet é uma pequena aplicação executada em uma janela de outra aplicação 
(browser/appletviewer). Tem por finalidade estender as funcionalidades de browsers, adicionando som, 
animação, etc., provenientes de fontes URL (Uniform Resource Locator) locais ou remotas, sendo que cada 
página web (arquivo.html) pode conter uma ou mais Applets.  

19 O DiaGen (Diagen Editor Generator) é um sistema para facilitar o desenvolvimento de editores de 

diagramas. Basicamente, é composto por duas partes principais: uma estrutura de classes em Java que 
fornece funcionalidades para edição e análise de diagramas e uma ferramenta GUI (Graphical User 

Interface), o Designer Diagen, para especificar a linguagem do diagrama e gerar automaticamente um 
editor visual a partir desta especificação. Tem sido usado para criar editores para uma grande variedade de 
linguagens de diagramas, como por exemplo, autômatos finitos, diagramas de fluxo de controle, 
fluxogramas sequencias de mensagens, fluxogramas funcionais sequenciais (SFC – Sequencial Function 

Chart), diagramas Ladder, diagramas de classe da UML, etc. Para maiores informações pode-se acessar: 
https://www2.informatik.uni-erlangen.de/publication/download/GraBaTs02.pdf. 

20
 O SIPN-Editor é uma ferramenta para edição, visualização de RPIS. Seu principal componente é um editor 

gráfico que permite a edição e manipulação de uma RPIS. Também faz a conversão da RPIS em um 
programa de CLP na linguagem IL (Instruction List). O SIPN-Editor pode ser encontrado em 
http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/db/sipneditor.html.  
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exemplo, para exportar RPIS em um formato XML21/PNML22.  

Propõe-se em [101], uma nova abordagem para o desenvolvimento do controle 

sequencial de processos químicos por batelada, no nível de supervisão. Esclarece-se que, 

tradicionalmente a implantação do sistema de controle deste tipo de processo é um dos 

mais complexos, uma vez que inclui regulamentações básicas de processo e segurança e o 

controle lógico da operação sob a supervisão de um controle sequencial baseado na receita 

do produto. A abordagem combina a metodologia modular da norma ANSI / ISA-S8823 

com RPIS, como uma técnica de modelagem e verificação formais do sistema de controle a 

ser projetado. O artigo descreve a abordagem e ilustra sua aplicação em um processo 

químico por bateladas (destilação e purificação de terebentina24). Introduz-se a RPIS 

Hierárquica (RPIS-H) e o  NuSMV25, os quais permitem implementar o controle de acordo 

com a ANSI / ISA-S88. Ressalta-se que um dos principais benefícios do uso da abordagem 

proposta é que a mesma não suporta apenas a verificação formal do modelo de controle 

sequencial desenvolvido, mas também oferece um bom mecanismo estruturado para a 

implementação do algoritmo de controle, com base no SIPN-Editor (Editor de RPIS). 

Conclui-se que essa combinação aumenta à exatidão, confiabilidade, a capacidade de 

reutilização de modelos de sistemas de controle e reduz o tempo de desenvolvimento deste 

                                                           
21

 XML (EXtensible Markup Language) resumidamente é uma recomendação para gerar linguagens de 
marcação para necessidades especiais. XML é capaz de descrever diversos tipos de dados, e seu objetivo 
principal é a facilidade de compartilhamento de informações através da Internet.  

22
 PNML (Petri Net Markup Language) é um formato de intercâmbio baseado em XML para RP. Tem por 

objetivo apoiar diferentes versões da RP e, em particular, as futuras versões e extensões desta. Devido a 
esta flexibilidade, o PNML é um ponto de partida para um formato de intercâmbio padrão para RP. É um 
formato desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de Humboldt de Berlin. 

23
 ANSI/ISA S88.01 é a norma para orientação e regulamentação de projetos para processos por batelada.  

Orienta a separação do projeto em dois modelos de trabalho distintos, o modelo físico (Physical Model) 

relacionando aos equipamentos e o modelo de receitas ou procedural (Procedural Model) o qual determina 
a estratégia de funcionamento da planta. A norma foi criada em 1988 pela ISA (Instrument Society of 

America) com o objetivo de orientar e facilitar o desenvolvimento, implementação e qualificação de 
projetos de software para controle de processos baseados em bateladas. 

24
 Terebentina é um solvente obtido da destilação de resinas de coníferas (árvore turpentina, por exemplo). 

É normalmente usado como solvente de tintas a óleo. 

25 NuSMV é uma reimplementação e extensão do SMV (Symbolic Model Checker - Verificador de Modelo 

Simbólico).  É uma ferramenta de verificação de modelos baseada em Diagramas de Decisão Binários (BDD - 
Binary Decision Diagrams). A ferramenta foi concebida como uma arquitetura aberta para verificação de 
modelos. Destina-se a verificação de modelos de algoritmos de controle para projetos industriais, usado 
como um backend (etapa final de um processo de computação) para outras ferramentas de verificação e 
também, como uma ferramenta de pesquisa para as técnicas de verificação formal. Para maiores 
informações pode-se consultar o site http://nusmv.fbk.eu/. 
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tipo de sistema de controle.  Segundo o autor, em função das pesquisas em 

desenvolvimento relacionadas com a modularização de controle deste tipo de processo, 

estima-se que, modelos de acordo com a norma IEC 61499 [55], [56] sejam incluídos, a 

fim de apoiar e melhorar o desenvolvimento de sistemas de controle distribuído para 

processos por bateladas.  

Em [117], propõe-se a RPIS como uma abordagem gráfica para modelagem de 

algoritmos para CLPs. Apresentam-se os conceitos e a teoria da RP, as definições da RPIS, 

da RPIS Temporizada e da RPIS Hierárquica. Para edição, visualização e implementação 

da RPIS utiliza-se o SIPN-Editor. Como exemplo de aplicação, faz-se uso da Célula 

Flexível de Manufatura do Laboratório de Automação da Universidade de Lehigh 

(Bethlehem, PA, EUA). Na aplicação enfatiza-se o ponto de vista de modelagem do 

projeto, deixando de lado a visão teórica da análise do modelo.  

As bibliografias pesquisadas sobre RPIS mostram que este formalismo, desde sua 

proposta por meio da tese de [22], em 2002, tem sido aplicado como ferramenta de 

modelagem e análise de sistemas de controle lógicos na automação de processos químicos, 

sistemas produtivos e automação industrial e também, algumas vezes é utilizada 

juntamente com outras ferramentas computacionais de suporte, como por exemplo, o 

DiaGen e o SIPN-Editor, conforme apresentado anteriormente. Todavia, não se encontrou 

trabalhos publicados na área da Automação Elétrica. Como também, não se encontrou 

trabalhos que propõem o uso da RPIS juntamente com o paradigma de OO. 

2.10  Rede de Petri e Orientação a Objetos 

A seguir, consideram-se os pontos mais relevantes das literaturas selecionadas sobre 

este tema. São estas, as mais significativas em termos de contribuição para esta tese. São 

elas: [12], [60], [103], [105] e [106].  

Propõe-se em [12] uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de Sistemas 

Supervisórios Híbridos. O foco da tese está em resolver a questão de como obter um 

modelo híbrido para o Sistema Produtivo e como validar tal modelo. Entre os principais 

requisitos desta abordagem está a flexibilidade para se adaptar e se adequar a diferentes 

tipos de Sistemas Produtivos. As principais metas do trabalho podem ser resumidas em três 

propostas: um formalismo para modelagem de Sistemas Híbridos, onde se considera 

incorporação dos conceitos de OO às RP Predicado/Transição Diferencial (a parte discreta 
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é baseada em RP e a parte contínua em equações diferenciais); um procedimento para 

construção do modelo de um Sistema Supervisório Híbrido e seu respectivo Objeto de 

Controle (definem-se inicialmente os objetivos do Sistema Supervisório e a especificação 

do Objeto de Controle a ser supervisionado) e, outro procedimento para validação do 

Sistema Supervisório por meio da verificação das propriedades do modelo construído, 

utilizando-se o formalismo proposto. Desenvolve-se e apresenta-se gradativamente o 

formalismo a partir dos conceitos, características e definição da RP marcada, em seguida 

da RP Predicado/Transição (RP P/T), avançando-se para a RP Predicado/Transição 

Diferencial (RP PTD). Depois, apresenta-se e faz-se uma análise dos trabalhos presentes na 

literatura que utilizam o conceito de objeto  para construção de modelos em RP. Na 

sequência, propõe-se e define-se a RP PTD-OO (RP Predicado/Transição Diferencial - 

Orientada a Objetos) a qual se caracteriza pela aplicação dos conceitos de OO à RP PTD. 

Em relação à verificação da parte discreta das propriedades do modelo em RP PTD-OO, 

utiliza-se da associação entre a lógica linear26 e a RP juntamente com os conceitos de OO 

e, como esta associação é utilizada para verificar a alcançabilidade de marcações e a busca 

de diferentes cenários dos modelos em RP. Na verificação, consideram-se dois tipos de 

propriedades: propriedades de alcançabilidade e propriedades de segurança. Busca-se 

garantir pelas propriedades de alcançabilidade que um determinado estado sempre é 

atingido e, pelas propriedades de segurança, que estados impróprios não sejam atingidos. 

Quanto à parte contínua do modelo, a verificação é feita pela análise da evolução das 

variáveis contínuas e “datas” de disparo das transições (identificação do tempo, quando do 

disparo), de acordo com as hipóteses elaboradas e cenários considerados. Finalmente, 

verificam-se as propostas apresentadas por meio de sua aplicação em três estudos de caso: 

um sistema de ar condicionado, o sistema de aterrisagem de um avião militar e o processo 

produtivo de uma usina de açúcar. 

Em [60], introduzem-se informalmente a Rede de Petri a Objetos - RPO (OPN – 

Object Petri Nets) com alguns exemplos. Verifica-se que a RPO suporta uma integração 

completa dos conceitos de OO em uma RP, incluindo herança, polimorfismo e conexão 

dinâmica. Descreve-se que este formalismo apresenta uma hierarquia de classes  

simples que inclui tipos de marcas e tipos de sub-redes, a qual permite considerar vários 
                                                           

26
  A lógica linear permite expressar a noção de recursos, o que a lógica clássica não permite, como 

também, a representação mais precisa de disparos na representação de uma RP. Dessa forma, a RP 
pode ser utilizada diretamente para dar uma semântica à lógica linear. Sendo assim, qualquer RP pode 
ser descrita por uma coleção de fórmulas bem-formadas da lógica linear [05]. 
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níveis de atividades na rede. Discutem-se algumas questões teóricas pertinentes à definição 

da RPO e compara-se esta com outras linguagens de programação OO. Considera-se 

também um estudo de caso utilizando RPO para modelar um editor colaborativo de 

diagramas hierárquicos. Este exemplo demonstra a aplicabilidade estendida da RPO para a 

modelagem de sistemas concorrentes considerados não triviais. De acordo como o autor, 

esta abordagem tem a vantagem de orientar o desenvolvimento de metodologias bem-

definidas, e demonstra a generalidade e a flexibilidade do formalismo da RPO.   

Em [103], introduz-se o modelo de Sistema Elementar a Objeto (Elementary Object 

System) e apresentam-se alguns exemplos e aplicações. Discorre-se também sobre 

Sistemas Objetos (Object System), os quais suportam uma modelagem de sistemas por RP 

de acordo com o paradigma de modelagem de OO. Eles são compostos por uma Rede 

Sistema (System Net) e uma ou mais Rede Objeto (Object Net) as quais podem ser vistas 

como marcas-objetos  da Rede Sistema. Com esta abordagem, uma modelagem 

interessante de um sistema com dois níveis é introduzida. Similar à abordagem OO, 

sistemas complexos podem ser modelados de um modo natural, muito próximo de sua 

aparência verdadeira, possibilitando, dessa forma conceitos claros e utilizáveis. Aplicações 

em áreas como workflow, manufatura flexível ou abordagens orientadas a agente (agentes 

móveis e/ou agentes inteligentes, como pesquisas em inteligência artificial), segundo o 

autor, são consideradas viáveis. Este artigo fornece uma introdução ao tema com alguns 

exemplos, com algumas poucas definições sem se aprofundar em teoremas.  

Em [105], constata-se que há um crescente interesse tanto da comunidade de OO 

quanto da comunidade de RP para uma integração dos conceitos das duas abordagens. 

Embora as propostas de OO e RP sejam numerosas e muito diferentes, parece haver duas 

grandes tendências: objetos  dentro de RP e RP dentro de objetos . Estabelece-se 

neste artigo o paradigma básico dessas duas tendências e introduz-se brevemente uma 

proposta de unificação destas duas tendências. Em relação ao modelo objetos  dentro de 

RP, percebe-se que uma predisposição importante para a comunidade de RP é aumentar, de 

diversas maneiras, a quantidade de informação que pode ser manipulada nas marcas. Esta 

tendência geralmente é citada como RP de alto nível. Neste tipo de abordagem, os 

conceitos de OO são naturalmente utilizados, onde se considera que RP têm objetos  

como domínios. As marcas que fluem na RP são objetos  como instâncias de classes , 

descritos em algum tipo de linguagem OO. Este fato, segundo o autor, leva a reconsiderar a 

semântica da ocorrência de uma transição: “não se quer ter marcas/objetos  criados ou 
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destruídos cada vez que uma transição é disparada, mas prefere-se considerar uma 

transição como o movimento de objetos  de um lugar para outro e, eventualmente, 

chamar métodos  nos objetos  capturados para a ocorrência de uma transição”. 

Espera-se também que uma transição possa dinamicamente instanciar ou destruir um novo 

objeto . Quanto ao modelo RP dentro de objetos , como uma segunda tendência, 

constata-se uma forte inclinação em misturar objetos  com RP e usar a RP para modelar 

o comportamento interno dos objetos . Nesta abordagem, a marcação atual da RP 

modela o estado interno de um objeto  e as transições podem ser usadas para modelar a 

execução de um método  por este objeto . Desta forma, a RP modela a disponibilidade 

de métodos  para um objeto  e expressa as possíveis sequências de execuções de 

métodos , como também, o potencial de execução concorrente dos métodos  de um 

objeto . Assim, várias transições podem permanecer “escondidas” ou protegidas dentro 

de um objeto , modelando seu interior. Dessa forma, tem-se o comportamento 

espontâneo em vez de serviços  oferecidos a outros objetos . Por fim, propõe-se que 

os dois paradigmas (objetos  dentro de RP e RP dentro de objetos ) sejam unificados 

em uma única abordagem denominada Objetos Cooperativos (Cooperative Objects). A 

idéia básica é que a partir do paradigma RP dentro de objetos , as marcas sejam 

referências para outros objetos , permitindo referenciar outras RP no sistema. 

Apresentam-se ainda, a dinâmica, a semântica, as dificuldades e vantagens desta terceira 

abordagem (Objetos Cooperativos). 

Em [106], aborda-se o paradigma de redes-dentro-de-redes, o qual fornece uma 

técnica de modelagem diferenciada, dando marcas a própria estrutura de uma RP. Estas 

redes, chamadas de Redes Marca ou Redes Objeto, também suportam a técnica de 

modelagem OO pois podem representar adequadamente objetos  do mundo real e seu 

comportamento. Apresentam-se vários mecanismos de interação entre as Redes Objetos e a 

rede circunjacente (restante da rede em que a Rede Objeto está inserida), denominada Rede 

Sistema e também entre as diferentes Redes Objeto. Introduz-se a Rede Objeto com suas 

semânticas e alguns exemplos. Abordam-se os temas: redes-dentro-redes; sistemas a 

objetos  elementares; semântica de referência dos Sistemas Objeto; interação entre 

objetos , criação de objetos  e a ferramenta Renew27; valores semânticos de Redes 

                                                           
27 Renew é um editor e simulador baseado em Java, que suporta vários formalismos e oferece uma 

abordagem de modelagem flexível baseada em Rede de Referência, mas não se limitando a esta. Rede de 
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Objetos e exemplos de aplicação.  Por fim, salienta-se que Rede Objeto fornece um método 

de modelagem natural e fácil de entender, a qual é suportada por uma ferramenta adequada 

e, ainda, que o conceito de redes-dentro-redes pode reduzir significamente a complexidade 

da abordagem (legibilidade, inscrições de arco simples e estrutura modular) o que 

resultaria na modelagem da mesma aplicação por RP Coloridas. 

Os trabalhos referenciados como [60], [103], [105] e [106] apresentam vários pontos 

em comum e se completam no que diz respeito à evolução do uso do paradigma OO 

juntamente com o formalismo em RP. 

2.11  Considerações sobre o Capítulo 

Apresentou-se e discutiram-se nesta seção as bibliografias mais significativas que 

comportam os conceitos fundamentais, teorias e outras informações que servem de pilares 

para o desenvolvimento desta tese. 

De acordo com a bibliografia referenciada, observam-se dois pontos: 

Há uma forte tendência em adaptar e utilizar ferramentas e técnicas oriundas da 

Engenharia de Computação à Engenharia de Controle, no que diz respeito à modelagem e 

análise de SDED, permitindo-se visualizar futuramente quase que uma fusão destas áreas.  

Em relação à Automação Elétrica, constata-se que as pesquisas e desenvolvimento de 

formalismos e técnicas de modelagem e análise não são tão frequentes como em outras 

áreas, como por exemplo, na automação industrial e na automação de sistemas de 

produção.  

O próximo capítulo apresenta o formalismo proposto para a modelagem de sistemas de 

controle para Automação Elétrica, sob uma abstração de SDED. 

                                                                                                                                                                                
Referência é um dos formalismos que comporta a RP e os conceitos de OO. Na Rede de Referência as 

marcas podem representar objetos  arbitrários, especialmente de outras redes, permitindo assim, 
modelos de redes “aninhadas”. Para maiores informações pode-se acessar o site: http://renew.de/, o qual é 
mantido pelo Departamento de Informática da Universidade de Hamburg. 
 
 


