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4 ANÁLISE DOS MODELOS 

4.1 Introdução 

Em filosofia, analisar é decompor e discernir as diferentes partes de um todo, como 

também reconhecer as diferentes relações que elas mantêm, entre si e com o todo. A 

análise pode ser entendida como um método de pensamento que se baseia na divisão de um 

problema em partes simplificadas para melhor compreendê-lo. É motivada pelo seu 

realismo, segundo o qual as coisas são tal qual se apresentam ao intelecto e não tal qual se 

apresentam aos sentidos. Assim, para se compreender a realidade que se impõe aos 

sentidos é preciso decompô-la, analisá-la [111].  

O termo análise tem sido comumente utilizado de formas diferentes, tanto na 

Engenharia de Software como na teoria de sistemas dinâmicos. Na área de Sistemas 

Dinâmicos a Eventos Discretos (SDED), podem-se encontrar dois modos principais para se 

estudar a estrutura e o comportamento do modelo de um sistema: por meio da simulação 

digital ou pela análise formal.  

A simulação digital geralmente ilustra uma possível solução de acordo com a evolução 

do sistema modelado, conforme certas condições e configurações previstas, como por 

exemplo: um determinado estado a partir de seu estado inicial conhecido, intervalos de 

tempo definidos e dependência de interações com outros sistemas e o ambiente externo. 

Igualmente, pode-se afirmar que a simulação digital é um método de validação não 

exaustivo e restritivo a determinadas condições de contorno e cenários.  

Em relação à análise formal, esta pode ser baseada na Verificação, ou seja, por meio 

do cumprimento (prova) de propriedades padrões funcionais do modelo. Estas 

propriedades padrões podem ser formalmente especificadas independentemente do 

problema de controle em questão (como por exemplo, seu comportamento determinístico), 

diferentemente da simulação. Sendo assim, a Verificação destas propriedades padrões 

funcionais pode garantir a inexistência de erros perante cenários ou situações diferentes 

que o sistema venha a atuar.  
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No contexto deste trabalho, considera-se a análise formal como a aplicação do método 

denominado de Verificação Formal [22], que se baseia na formalização de algumas 

propriedades da RP adaptadas à ����_��. Assim sendo, o objetivo da análise formal é a 

Verificação, a qual se utiliza de algumas propriedades padrões formalizadas.  

De acordo com [23] apud [22], a Verificação e a Validação abrangem três categorias: 

abordagem, formalismo e método. A Abordagem nesta proposta é baseada em modelo, ou 

seja, o modelo do sistema a ser controlado (Objeto de Controle) é incluído na análise 

juntamente com o modelo do Sistema de Controle. As propriedades são verificadas e 

confirmadas no sistema controlado (Sistema de Controle + Objeto de Controle). Como 

Formalismo, faz-se uso da ����_��. Em relação ao método, sabe-se que a escolha do 

mesmo a ser usado para verificar as propriedades do sistema em estudo depende em parte 

do formalismo usado para descrever o modelo, o qual define os recursos para a análise e a 

investigação de possíveis falhas no modelo proposto. Dessa forma, utiliza-se como método 

a Análise de Alcançabilidade e algumas propriedades específicas relacionadas à Álgebra 

de Sinais de Saída da ����_�� dos modelos. 

Em termos de aplicação de métodos formais, pode-se considerar que a Verificação é a 

principal na área de controles lógicos, embora se constate que este termo é frequentemente 

interpretado de forma diferente ou às vezes até de forma confusa. De acordo com [113] e 

[98] apud [22], tem-se a seguinte definição para a Verificação:  

� “A Verificação é a prova que a semântica interna do modelo é correta, 

independentemente do sistema modelado. As propriedades investigadas dos 

modelos são: determinismo, livre de bloqueio mortal, etc.”. 

Ou melhor, nesta proposta, a Verificação deve responder se os modelos formais do 

Sistema de Controle juntamente com o Objeto de Controle estão corretamente construídos.  

Conforme proposto na Seção 3.4.9, os modelos em ����_�� representam partes 

integradas do modelo do sistema. Afirma-se integradas no sentido que se define a fusão 

das transições dos objetos  do Sistema de Controle com as transições dos objetos  do 

Objeto de Controle, juntamente com a conjunção lógica de suas respectivas funções de 

habilitação. Define-se também para os objetos  do Sistema de Controle, um 

mapeamento que associa os lugares a uma função booleana de saída digital (os objetos  

têm seu relacionamento e comportamento definidos por meio de suas interfaces , 

atributos  e métodos , de acordo com a classe que pertencem). Estes modelos 
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possuem uma estrutura estática e um comportamento (dependendo de sua marcação 

inicial) similar a uma RPIS, os quais podem ser devidamente analisados, por meio do 

método de Verificação. 

Neste trabalho, propõe-se a análise separada dos modelos (objetos ) do Objeto de 

Controle e dos modelos (objetos ) do Sistema de Controle integrados com os modelos 

do Objeto de Controle, ou seja, após a devida fusão de transições e conjunção lógica das 

funções de habilitação dos mesmos.  Decompondo-se assim o sistema em um conjunto de 

modelos para serem analisados separadamente, tornando o problema mais simples.   

Antes de se apresentar o método de Verificação, faz-se na próxima Seção a revisão de 

algumas propriedades básicas da RP Condição/Evento (RP C/E) de interesse deste capítulo 

e sua adaptação à ����_��, tendo como referência os seguintes trabalhos: [05], [06], [22], 

[36] e [93].  

4.2 Alcançabilidade e Propriedades Básicas da RP 

Existem dois grupos de propriedades estudadas em uma RP que representam o sistema 

modelado: um que depende da marcação inicial, o qual é constituído pelas denominadas 

propriedades comportamentais e outro composto pelas propriedades que são independentes 

da marcação inicial, chamadas de propriedades estruturais, ou seja, são aquelas que 

dependem somente da estrutura topológica da RP (nestas pode-se utilizar a análise 

algébrica, pelo cálculo dos Componentes Conservativos - Invariantes de Lugar e pelo 

cálculo dos Componentes Repetitivos - Invariantes de Transição). Nesta Seção apresentam-

se somente as principais propriedades comportamentais que são de utilidade na análise 

baseada no Grafo de Alcançabilidade (GA) de uma RP, quais sejam: Alcançabilidade, 

Contato, Conflito, Segurança, Bloqueio Mortal, Vivacidade e Reiniciabilidade. 

Alcançabilidade de Estados 

Conforme apresentado no Capítulo 3, subitem 3.2.5, a Alcançabilidade se apresenta 

como um grafo, também denominado Árvore de Alcançabilidade, onde todas as marcações 

alcançáveis da RP são mostradas, sendo que os nós são os estados e os arcos representam 

as transições. Diz-se que a Árvore de Alcançabilidade é igual à Árvore de Cobertura (a 

Árvore de Cobertura é uma generalização da Árvore de Alcançabilidade) quando esta 

última contém somente marcações alcançáveis finitas sendo, desta forma, essencialmente 
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um autômato de estado finito, o qual é equivalente à RP original [06]. O Grafo de 

Alcançabilidade pode ser usado para resolver alguns, mas não todos os problemas básicos 

relacionados com o comportamento das RP, tais como, Limitação, Alcançabilidade e 

Conservação.     

Contato  

Contato em uma Rede de Petri Condição/Evento (RP C/E) é dado se todos os pré-

lugares de uma transição estão marcados e pelo menos um de seus pós-lugares está 

marcado. Uma RP C/E é dita livre de contato se, perante marcações alcançáveis não existe 

um contato.  Em uma RP Lugar/Transição (RP L/T) não existe contatos porque as 

marcações dos pós-lugares não são consideradas na regra de habilitação. Apresentam-se 

na Figura 4.1 três RP. Sob um ponto de vista de RP C/E, as RP (a) e (b) mostram um 

contato, enquanto na RP (c) não existe contato, porque nem todos os pré-lugares de 	
 

estão marcados.  

 

 
Figura 4.1 - Exemplos de contato em uma RP, sob um ponto de vista de RP C/E e também, de Segurança, sob 

uma visão de RP L/T. 

 

Conflito  

Um conflito em uma RP existe se duas transições estão habilitadas sob uma mesma 

marcação e o disparo de uma delas desabilita a outra, pois a marca é retirada do pré-lugar 

comum às transições. Uma RP é chamada Livre de Conflito se, sob qualquer marcação 

alcançável não existe um conflito. Na Figura 4.2 ilustram-se dois exemplos de conflitos em 

uma RP C/E. Em uma RP L/T somente transições que tem um pré-lugar em comum, 

podem estar em conflito. A estrutura básica para este caso é mostrada na RP em (a): 	
 e 	� 

estão habilitadas e o disparo de uma desabilita a outra. Em complemento a esta forma de 

conflito, em uma RP C/E (não pode haver marca no pós-lugar), um conflito pode ser 

t1
t1 t1

(a) (b) (c)
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causado por um compartilhamento de pós-lugar. A RP em (b) ilustra este caso, se vista 

como uma RP C/E; da mesma forma, quando 	
 ou 	� são habilitadas, o disparo de uma 

delas desabilita a outra. 

 

 
Figure 4.2 - Ilustração de conflitos em uma RP C/E. 

 

Segurança  

 Um lugar em uma RP é dito ser seguro se, em todas as marcações alcançáveis, o 

número de marcas não excede um. Uma RP é Segura se todos os seus lugares são seguros.  

As RP C/E são seguras por definição, por causa de sua regra de habilitação. Se se olha para 

as RP na Figura 4.1 como RP L/T, as redes (a) e (b) são Não-Seguras, porque em ambos os 

casos, 	
 poderia disparar resultando em pós-lugares marcados com mais de uma marca. 

Nota-se que contatos e conflitos causados por compartilhamento de lugares de saída em 

RP C/E levam a marcações não seguras se a mesma RP é vista como RP L/T (em uma RP 

L/T os pós-lugares de uma transição não são verificados nas condições para habilitação da 

transição).    

Bloqueio Mortal 

Uma marcação em uma RP apresenta bloqueio mortal se nenhuma transição pode 

disparar sob esta marcação. Uma RP é dita livre de bloqueio mortal quando não contém 

bloqueio mortal em nenhuma das marcações. 

Vivacidade  

Uma transição é denominada viva, se pode sempre ser habilitada novamente. Uma RP 

Viva é aquela que apresenta todas as suas transições vivas. Observa-se que toda RP Viva é 

uma RP Livre de Bloqueio Mortal, mas uma RP Livre de Bloqueio Mortal nem sempre é 

uma RP Viva. 

(a) (a)

t1 t2
t1 t2
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Reiniciabilidade  

Em uma RP Reiniciável, a marcação inicial sempre pode ser alcançada novamente.  

Da mesma forma que a Vivacidade, toda RP Reiniciável é uma RP Livre de Bloqueio 

Mortal, porém uma RP Livre de Bloqueio Mortal nem sempre é uma RP Reiniciável. 

Ressalta-se então que Vivacidade e Reiniciabilidade são propriedades independentes 

(alguns autores denominam esta propriedade de Reversibilidade, do termo em inglês 

Reversible).  

Existem ainda outras propriedades comportamentais para a RP encontradas na 

literatura, como: Limitabilidade, Distância Síncrona, Equidade, Conservação, 

Concorrência, Persistência e Grau de Habilitação [36], as quais não são abordadas neste 

trabalho.  

4.3 Alcançabilidade e Propriedades da ����_�� 

O comportamento dos objetos  de uma ����_��, além de depender da marcação, 

das funções de saída dos lugares e da regra de habilitação das transições como em uma 

RPIS, depende também da fusão das transições e da conjunção lógica das funções de 

disparo envolvidas (configuração dos sinais de entrada), ou seja, dependem dos 

atributos  e métodos  disponíveis de acordo com a classe  que pertencem. 

Considera-se que a fusão de transições e o disparo não consomem tempo e são 

sincronizados, como também, a ����_�� é uma RP Segura. Neste sentido, pode-se inferir 

que esta regra é, em parte, a mesma para a RP C/E. Dessa forma, algumas propriedades 

definidas para a RP C/E podem ser adaptadas para a ����_�� e outras podem ser 

adicionadas como necessárias para ao método de Verificação proposto nesta tese. 

Nesta Seção apresentam-se a Alcançabilidade na ����_��, algumas propriedades 

básicas da RP adaptadas à ����_�� e outras propriedades específicas da ����_��, tendo 

como base de desenvolvimento os trabalhos de [22], [23], [36] e [93].   

4.3.1 Alcançabilidade da ����_�� 

Antes de se apresentar algumas definições e propriedades importantes ligadas ao 

Grafo de Alcançabilidade (GA) dos objetos  de uma ����_��, torna-se necessário 

apresentar as definições de Conjunto de Alcançabilidade e Grafo de Alcançabilidade de 
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uma ����_�� e em seguida a álgebra de sinais envolvida nas saídas binárias deste tipo de 

RP, considerando-se que a mesma é uma extensão da RPIS e que esta por sua vez, é uma 

extensão da RP C/E.   

Na sequência apresentam-se as definições de Conjunto de Alcançabilidade (CA) e 

Grafo de Alcançabilidade (GA) para uma ����_��. Devido às diferentes características, 

definem-se separadamente CA e GA para um objeto  do Objeto de Controle e para um 

objeto  do Sistema de Controle. 

___________________________________ 

Definição 4.1 – Conjunto de Alcançabilidade e Grafo de Alcançabilidade da ����_��.   

a.  Conjunto e Grafo de Alcançabilidade de um objeto  do Objeto de Controle. 

- Conjunto de Alcançabilidade �(����_����_��).  

É o conjunto de todas as marcações alcançáveis ��_��_� a partir de ��_��_0, 

incluindo ��_��_0. Onde:  

��_��_�:  é a marcação alcançável � do objeto  � da classe  � do Objeto de 

Controle. 

��_��_0:  é a marcação inicial (� = 0) do objeto  � da classe  � do Objeto 

de Controle.  

�(����_����_��): é o Conjunto de Alcançabilidade do objeto  �, da 

classe  de número �, do Objeto de Controle de um sistema 

modelado em RPIS_OO.     

- Grafo de Alcançabilidade �(����_����_��).  

É um grafo �(����_����_��) = ��_���(����_����_��) 	×

	�(����_����_��) com as marcações alcançáveis como vértices. Uma borda 

"�_�� ∈ ��_�� com "�_�� = $��_��_%, ��_��_ℎ( indica que a marcação 

��_��_ℎ	é diretamente alcançável a partir de ��_��_%. Os vértices do grafo são 

etiquetados com a marcação ��_��_�. As bordas são etiquetadas com as 

correspondentes configurações dos sinais de entrada e as transições de disparo. 

Onde, ��_�� é o conjunto de bordas no GA do objeto  �, da classe  � do 

Objeto de Controle.    
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b. Conjunto e Grafo de Alcançabilidade de um objeto  do Sistema de Controle.  

- Conjunto de Alcançabilidade �(����_��)*_�+). 

É o conjunto de todas as marcações alcançáveis �,_)*_- a partir de �,_)*_0, 

incluindo �,_)*_0. Onde:  

�,_)*_-:  é a marcação alcançável - do objeto  + da classe  . do Sistema de 

Controle. 

�,_)*_0:  é a marcação inicial (- = 0) do objeto  + da classe  . do Sistema 

de Controle. 

�(����_��)*_�+): é o Conjunto de Alcançabilidade do objeto  +, da classe  

de número ., do Sistema de Controle do sistema modelado em 

RPIS_OO.    

- Grafo de Alcançabilidade �(����_��)*_�+). 

É um grafo �(����_��)*_�+) = 	 �,_/0 ⊆ �(����_��)*_�+) 	× 

�(����_��)*_�+) com as marcações alcançáveis como vértices. Uma borda 

",_/0 ∈ �,_/0 com ",_/0 = $�,_)*_%, �,_)*_ℎ( indica que a marcação �,_)*_ℎ	é 

diretamente alcançável a partir de �,_)*_%. Os vértices do GA são etiquetados 

com a marcação �,_)*_- e a saída		2)*3�4$�,_)*_-(. As bordas são etiquetadas 

com as correspondentes configurações dos sinais de entrada e as transições de 

disparo, onde, �,_/0 é o conjunto de bordas no GA do objeto  +, da classe  ., 

do Sistema de Controle.  

___________________________________  

Com base no GA de uma ����_��, as possíveis configurações de saídas de um 

objeto  durante sua evolução podem ser calculadas, uma vez que a ����_�� usa a 

mesma regra de habilitação da RP C/E e seu GA é também finito.   

4.3.2 Álgebra de Sinais em uma ����_�� 

Um sinal de saída 5 em um objeto do Sistema de Controle (����_��)*_�+) pode 

assumir os valores binários 0 ou 1, ou ainda pode se apresentar como não especificado (−), 

ou seja, 5 ∈ {0, 1, −}. Da mesma forma que em uma RPIS, para a proposta deste trabalho 

é necessário definir os possíveis resultados de um sinal de saída influenciado por vários 
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lugares ao mesmo tempo, em um estado ou marcação, isto é, o produto (⋅) representando a 

combinação destas influências. Também é necessário representar a influência de um sinal 

de saída em diferentes estados alcançáveis, ou seja, a soma (+) das possíveis influências 

individuais em várias marcações alcançáveis. 

___________________________________ 

Definição 4.2 – Álgebra de Sinais para as Saídas de um Objeto  do Sistema de Controle 

da ����_��. 

Conforme apresentado no Capítulo 3, os sinais de saída são ações de comando que 

fazem parte do conjunto de atributos de um determinado objeto  pertencente a uma 

classe  do Sistema de Controle. Sendo assim, a álgebra de sinais de saída é definida 

somente para os objetos  do Sistema de Controle, de acordo com a Seção 3.4.5, 

Definição 3.15. 

Apresentam-se na Tabela 4.1 os possíveis significados de diferentes configurações de 

sinais para as operações de produto (⋅) e de soma (+) e, nas Tabelas 4.2 (a) e 4.2 (b) 

adaptadas de [22], a álgebra de sinais de saída para os resultados de produto e soma, 

respectivamente. 

A álgebra de sinais (:0, 1, −, ;<,⋅) e (:0, 1, −, ;, ;−, =, = −<, +) para dois sinais de 

saída > e ? é definida sobre o conjunto :0, 1, −, ;, ;−, =, = −< como operadores 

vetoriais de produto (⋅) e de soma (+) respectivamente, sendo: 

 

Produto: (>
, … , 	>)). (?
, … , ?)) = (>
. ?
, … , >). ?)) – (lugares no mesmo estado) 

Soma: (>
, … , >)) + (?
, … , 	?)) = (>
 + ?
, … , >) + ?)) – (diferentes estados) 
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Tabela 4.1 - Significado dos símbolos usados na Álgebra de Sinais das Saídas. 

Símbolo 
Significado em um mesmo estado. 

PRODUTO dos Lugares (⋅) 
Significado em vários estados.                                  

SOMA dos Estados (+) 
 

0 O sinal de saída é especificado como 0. 
O sinal de saída é especificado como 0, em todos 
os estados considerados. 

1 O sinal de saída é especificado como 1. O sinal de saída é especificado como 1, em todos 
os estados considerados. 

- O sinal de saída é deixado não especificado. 
O sinal de saída não é especificado em nenhum 
dos estados considerados (ou seja, especificado 
como ( -)  em todos os estados considerados).  

c 

O sinal de saída é especificado contraditório 
(ao menos um lugar o especifica em 1, 
enquanto pelo menos outro lugar o especifica 
em 0).  

O sinal é especificado contraditório em pelo um 
dos estados considerados. 

c-  

O sinal de saída não é especificado (-) em pelo 
menos um dos estados considerados e 
contraditório (c) ao menos em um dos estados 
considerados. 

d  

O sinal de saída é sempre especificado como 0 ou 
1 (0 ao menos em um dos estados considerados e 
1 em pelo menos em um dos estados 
considerados).   

d-  

O sinal de saída não é especificado (-) em pelo 
menos um dos estados considerados, mas não é 
contraditório em nenhum dos estados 
considerados.  

 
 
 

Tabela 4.2 (a) – Álgebra dos Sinais de Saída para o Resultado do Produto (⋅).sobre o conjunto :0, 1, −, ;<54. 
 

 
                                                           
54

 Observa-se pelas Tabelas 4.1 e 4.2 (a) que os significados c-, d e d-, não são definidos na álgebra de sinais 
de saída para o resultado do produto, pois não são possíveis de ocorrer. A combinação dos sinais para um 
mesmo estado (produto) se dá pelos sinais de saída dos lugares marcados, sendo que, os sinais 0, 1 e c já 
são considerados definidos; enquanto que, para o resultado da soma, a combinação se dá entre 
diferentes estados ou marcações, podendo estes variar de acordo com o apresentado pela Tabela 4.2 (b). 

 

c c c c c

1 c 1 1 c

- 0 1 - c

0 1 - c

0 0 c 0 c

rC 	.	sC
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Tabela 4.2 (b) – Álgebra dos Sinais de Saída para o Resultado da Soma (+) sobre o conjunto :0, 1, −, ;,
;−, =, = −<. 

 

 

___________________________________  

Da mesma forma que na RPIS, o estado de um objeto  do Sistema de Controle em 

uma ����_�� é dado pela sua marcação nos lugares, ou seja, a combinação das situações 

ativas. As saídas, que estão mapeadas nos lugares marcados, isto é, a influência da 

����_�� em seu meio ambiente, em um determinado momento, em um determinado 

estado, é dada pelo produto (⋅) das saídas de todos os lugares marcados, neste mesmo 

instante (2)*).		 

De outra forma, a influência da ����_�� sobre uma saída em diferentes momentos, 

em diferentes estados ou marcações alcançáveis é dada pela soma (+) das saídas nestes 

estados, em diferentes instantes (2,_)*).   

Uma vez apresentada a álgebra dos sinais de saída e seus significados, podem-se 

definir a saída possível (2)*)  de uma determinada marcação ou estado de um objeto  e 

a saída que representa todos os estados alcançáveis de um objeto (2,_)*), do Sistema 

de Controle .  

___________________________________ 

Definição 4.3  –  Saída Possível (2)*) para um determinado estado alcançável, do 

objeto  do Sistema de Controle da ����_��. 

O possível resultado de um sinal de saída influenciado por vários lugares marcados ao 

mesmo tempo, em um estado ou marcação, por um objeto  do Sistema de Controle, é o 

produto binário (⋅) que representa a combinação destas influências, conforme os valores 

possíveis apresentados na Tabela 4.2 (a). É denotado por 2)*.  

d d d d- c c- d d-

d- d- d- d- c- c- d- d-

c c c c- c c- c c-

c- c- c- c- c- c- c- c-

1 d 1 d- c c- d d-

- d- d- - c- c- d- d-

c c- d d-

0 0 d d- c c- d d-

0 1 -rC +	 sC
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Onde, 2)*: :0,1<|G| ⟶ :0, 1, −, ;<|�|. Têm-se: 

2)*$�,_)*_-( = ∏ J)*$KL_)*3�,(MN_/0O�P∈	G/0_�P$�P_/0_4	( . Onde:  

2)*$�,_)*_-( É uma função de saída combinando a saída J)*_�, com todos os 

lugares marcados em sua marcação -, do objeto  + da classe  . 

do Sistema de Controle (�,_)*_-), ou seja, é o produto binário dos 

lugares marcados.  

J)*:  É um mapeamento associando cada lugar KL_)*3�, ∈ �)*_�, com 

uma saída J)*$KL_)*3�,( ∈ :0, 1, −<|�|. Onde:  

KL_)*3�,:  Lugar	KL do objeto  	+, da classe  . do Sistema de Controle. 

�)*_�,:  �)*_�, = QK
_)*3�,, K�_)*3�,, …	KL_)*3�,R, é o conjunto finito e 

não vazio de lugares KL de um objeto  + da classe  . do Sistema 

de Controle.  

___________________________________  

Na sequência apresenta-se a definição para uma saída possível considerando-se todos 

os estados alcançáveis. 

___________________________________ 

Definição 4.4  –  Saída Possível (2,_)*) para todos os estados alcançáveis, de um 

objeto  do Sistema de Controle da ����_��. 

A possível saída produzida por um objeto  do Sistema de Controle durante sua 

evolução é denotada por 2,_)*, a qual é uma soma sobre as saídas de todas as marcações 

alcançáveis (diferentes estados), ou seja, é a saída possível produzida pelo objeto  + da 

classe  . do Sistema de Controle, conforme a álgebra de sinais apresentada na            

Definição 4.2. Sendo 2,_)*: :0,1<|G| ⟶ :0, 1, −, ;, ;−, =, = −<. Têm-se: 

2,_)*$����*S)*_�+( = ∑ 2$�,_)*(�P_/0	∈	SU(VGW*_*S/0_�,)	 .  

�(����_��)*_�+) é o Conjunto de Alcançabilidade de um objeto  + do Sistema de 

Controle ..  

2,_)* 	 = 	Ω$�,_)*_0( + Ω$�,_)*_1( + Ω$�,_)*_2( + 	…	+ Ω$�,_)*_-(.  
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2$�,_)*_0(:  É uma função de saída combinando a saída J)*_�, com todos os 

lugares marcados em sua marcação inicial (- = 0), do objeto  + 

da classe  . do Sistema de Controle. 

2$�,_)*_-(:  É uma função de saída combinando a saída J)*_�, com todos os 

lugares marcados em sua marcação -, do objeto  + da classe  . 

do Sistema de Controle (�,_)*_-).  

J)*:  É um mapeamento associando cada lugar KL_)*3�, ∈ �)*_�, com 

uma saída J)*$KL_)*3�,( ∈ :0, 1, −<|�|.  

KL_)*3�,: Lugar	KL do objeto  	+, da classe  . do Sistema de Controle. 

�)*_�,:  �)*_�, = QK
_)*3�,, K�_)*3�,, …	KL_)*3�,R, é o conjunto finito e 

não vazio de lugares KL de um objeto  + da classe  . do Sistema 

de Controle.   

___________________________________  

Como exemplo, ilustra-se na Figura 4.3 um objeto  + da classe  de número . do 

Sistema de Controle, para um sistema modelado em ����_��. Na Figura 4.4 apresenta-se 

seu GA e na Figura 4.5 o cálculo para  2$�,_)*_-( e 2,_)*. 
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Figura 4.3 – Exemplo de um objeto  + da classe  de número ., do Sistema de Controle. 

 

Observa-se que as transições 	Z[_)*3�,	e		Z]_)*3�, possuem a mesma função de 

habilitação55: ^$	Z[_)*3�,( = ^$	;4_.�−�+( = `1. Esta configuração, após seus pré-lugares 

marcados, leva a um disparo simultâneo de ambas as transições, conforme pode ser visto 

no seu GA ilustrado pela Figura 4.4. Esta situação é denominada Sincronização Dinâmica, 

a qual é apresentada na Definição 4.5.  

 

                                                           
55

 Na Figura 4.3, assim como nas próximas, uma vez que os lugares e as transições já estão identificados 
com seus rótulos, prescinde-se da identificação da função de disparo e da função de saída do lugar. 

Portanto, em vez da utilização de: J)*$KL_)*(, ^)*$	Za_)*( utiliza-se: J$KL_)*(, ^$	Za_)*(. 

	�_)*3�,

	Z[_)*3�,

^ 	Z
_)*3�, = `[

J K
_)*3�, =  −, 0, 1

J K[_)*3�, : b[ =1

J K�_)*3�, =  0, 1, 0

J K]_)*3�, =  0, 0, −

	Z
_)*3�,

Kc_)*3�,K[_)*3�,

K�_)*3�,

K]_)*3�,

^ 	�_)*3�, = `[ ∨ `]

^ 	Z[_)*3�, = `

	Z]_)*3�,

	c_)*3�,

K
_)*3�,

Ke_)*3�,

^ 	Z]_)*3�, = `


^ 	c_)*3�, = f`
 ∧ `� ∧ f`[

J Kc_)*3�, =  1,	0,	−

J Ke_)*3�, =  1, 0, 1
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Figura 4.4 – GA do objeto  + para a ����_�� ilustrada na Figura 4.3 56.  

 

- Cálculo de 2$�,_)*_-( e 2,_)* para a ����_�� ilustrada na Figura 4.3, a qual tem seu 

GA representado na Figura 4.4: 

- De acordo com o modelo representado por meio da Figura 4.3, têm-se: 

K)* = QK
_)*3�,, K�_)*3�,, K[_)*3�,, K]_)*3�,, Kc_)*3�,, Ke_)*3�,R  

hi_)* = Q	Z
_)*, 	�_)*, 	Z[_)*, 	Z]_)*, 	c_)*	R  

� = :`
, `�, `[, `]<  

� = :b
, b�, b[<  

J$KL_)*3�,( = (b
, b�, b[)  

- Cálculo de 2$�,_)*_-(:  

2$�,_)*_0( 	 = (−, 0, 1), pois  J$K
_)*3�,( = (−, 0, 1)   

2$�,_)*_1( 	= (1, 0, 1), pois  ω$K[_)*3�,(. ω$Kc_)*3�,( = 

                              = 	 (−, −, 1). (1, 0, −) = (1, 0, 1)  

 2$�,_)*_2( = (;, 0, 1), pois ω$K]_)*3�,(. ω$Ke_)*3�,( = 

                              = 	 (0, 0, −). (1, 0, 1) = (;, 0, 1)  
                                                           
56

 Também neste caso, nas Figuras 4.4 e 4.5, assim como nas próximas, uma vez que as marcas já estão 
identificadas com seus rótulos, prescinde-se da identificação da função de saída que combina todos os 

lugares. Portanto, em vez de 2)*$�,_)*_-( utiliza-se 2$�,_)*_-(.  

 

	c_)*3�,: 	φ 	c_)*3�, =	fi
 ∧ i� ∧ fi[

	Z[_)*3�, → 	Z]_)*3�,:																					

	φ 	Z[_)*3�, ∧ φ 	Z]_)*3�,  = i


 	Z
_)*3�, → 	Z�_)*3�,:

φ 	Z
_)*3�, ∧ φ 	Z�_)*3�, 	=	i[ ∧ fi


2 �,_/0
_0 =	 −,	0,	1

�,_/0
_0 =	 1,	0,	0,	0,	0,	0

2 �,_/0
_1 =	 1,	0,	1

�,_/0
_1 =		 0,	0,	1,	0,	1,	0

2 �,_/0
_2 =	 c,	0,	1

�,_/0
_2=		 0,	0,	0,	0,	1,	1

2,_)* =		 c−,	0,	1

	;1_.�−�+ → 	;2_.�−�+ → 	;3_.�−�+ → 	;4_.�−�+:	

φ 	;1_.�−�+ ∧ φ 	;2_.�−�+ ∧ φ 	;3_.�−�+ ∧ φ 	;4_.�−�+  =	i[ ∧ i
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- Cálculo de 2,_)*: 

2,_)* 	 = 	Ω$�,_)*_0	( + Ω$�,_)*_1( + Ω$�,_)*_2(    

2,_)* 	 = (−, 0, 1) + (1, 0, 1) + (;, 0, 1) 

       2,_)* = 	 (=−, 0, 1) + (;, 0, 1) ⟹ 2,_)* = (;−, 0, 1)   

Isto significa que durante a evolução (estados alcançáveis) do objeto  ilustrado na 

Figura 4.3, o sinal de saída b
 é contraditório pelo menos uma vez e não especificado pelo 

menos uma vez, b� é sempre 0 e b[ é sempre 1.   

Assim como na RPIS, existe um efeito na ����_�� que não é definido em RP 

Ordinária: várias transições podem disparar simultaneamente. Este efeito é definido em 

[115] apud [22] como Sincronização Dinâmica (SD), o qual foi estudado no contexto de 

RPIS por [22]. Similarmente, em [93] este efeito é definido como Disparo Iterado, o qual é 

parte do estudo de RP Sincronizada, onde se considera que um ou mais disparos 

simultâneos de transições podem acontecer em função da ocorrência de eventos externos 

simultâneos, como condições de disparo para diferentes transições. O disparo simultâneo 

de transições, em [93] é chamado de Sequência de Disparo Elementar (SDE). Neste 

trabalho, utilizam-se as definições propostas por [22], adaptadas para ����_��, 

apresentadas a seguir.  

Define-se então, a Sincronização Dinâmica na ����_��, que é valida tanto para um 

objeto  do Objeto de Controle como para um objeto  do Sistema de Controle.   

____________________________________ 

Definição 4.5 – Sincronização Dinâmica (SD) na	����_��.   

Duas transições 	
 e 	� pertencentes ao conjunto de todos os tipos de transição do 

conjunto hi definidos para a ����_�� podem constituir uma Sincronização Dinâmica, se 

uma marcação alcançável existe tal que, o disparo de 	
 implica no disparo simultâneo de 

	� para toda ou pelo menos uma combinação de sinais de entrada. Com base na habilitação 

das transições envolvidas, são distinguidas dois tipos de sincronização: a Sincronização 

Dinâmica Sequencial e a Sincronização Dinâmica Concorrente. 

a. Sincronização Dinâmica Concorrente.  

Na SD Concorrente, o algoritmo da ����_�� pode fazer uma transposição (jump) 
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de um estado para outro sem passar por estados intermediários.  

Consequentemente, os estados alcançáveis na RP Subjacente podem não fazer 

parte do Conjunto de Alcançabilidade da ����_��. 

b. Sincronização Dinâmica Sequencial.     

Com uma SD Sequencial, o algoritmo faz um jump em algumas combinações de 

sinais de entrada e marcações, mas procede “normalmente” para outras. Esta 

introduz atalhos (arcos adicionais) no Grafo de Alcançabilidade da ����_�� que 

não fazem parte do Grafo de Alcançabilidade de sua RP Subjacente.  

____________________________________ 

 A Figura 4.5 mostra um exemplo de SD Concorrente e a Figura 4.6 um exemplo de 

SD Sequencial. 
 

 
Figure 4.5 – Exemplo de SD Concorrente de um objeto + da classe de número ., do Sistema de Controle de 

um sistema modelado em RPIS_OO. (a) ����_��)*_�+. (b) GA da RP Subjacente da ����_��)*_�+. (c) 
�(����_��)*_�+). 

(b)

0, 1, 1, 0 1, 0, 0, 1

0, 1, 0, 1

t2t3

t1

t2
t3

			Z�_)*3�, → 	Z[_)*3�, :	
																							^ 	Z�_)*3�,  ∧ ^ 	Z[_)*3�,  = `p

(c)

(a)

1, 0, 1, 0

2 �,_/0
_3 =	 1,	0

�,_/0
_q =	 0, 1,	0,	1

	;1_.�−�+: 	^ 	Z
_)*3�, = f`p

	Z
_)*3�,

	Z�_)*3�,

K[_)*3�,K
_)*3�,

K�_)*3�,

^ 	Z
_)*3�, = f`p

^ 	Z�_)*3�, = `p
	Z[_)*3�,

K]_)*3�,

^ 	Z[_)*3�, = `p

J K[_)*3�, =  −,	1

J K]_)*3�, =  1, −

J K
_)*3�, =  0,	−

J K�_)*3�, =  −, 0

2 �,_/0
_0 =	 0,	1

�,_/0
_r =	 1,	0,	1,	0
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Nota-se que o GA da RP Subjacente da ����_��)*_�+ na Figura 4.5 (b) possui quatro 

estados alcançáveis, enquanto o �(����_��)*_�+) na Figura 4.5 (c) apresenta apenas 

dois, em função do disparo simultâneo de 	Z�_)*3�, e 	Z[_)*3�,, fazendo desta forma uma 

transposição (jump) nos estados intermediários concorrentes, partindo de �,_)*_0 indo 

direto para �,_)*_3.  

O mesmo ocorre no exemplo ilustrado na Figura 4.6, onde as duas transições 

	M
��3�� e 	M���3�� que estão em sequência e com funções de habilitação iguais, 

disparam simultaneamente.      

 

 
Figura 4.6 – Exemplo de SD Sequencial de um objeto � da classe de número �, do Objeto de Controle de 

um sistema modelado em RPIS_OO. (a) ����_����_��. (b) GA da RP Subjacente da ����_����_��. (c) 
�(����_����_��). 

	M
_��3��

K
_��3��

K�_��3��

^ 	M
_��3�, = `s

	M�_��3��

K[_��3��

^ 	M�_��3�, = `s

	M[_��3��^ 	M[_��3�, = f`s

(b)

0, 1, 0

0, 0, 1

t3

t1

t2

			M
_��3�� → 	M�_��3�� :	
																							^ 	M�_��3��  ∧ ^ 	M[_��3��  = `s

(c)

1, 0, 0

��_��
_q =	 0, 0,	1

	K3_��−�� : ^ 	M[_��3�� = f`s

��_��
_r =	 1,	0,	0

(a)
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4.3.3 Propriedades da ����_�� 

Na Definição 4.6 apresentam-se algumas propriedades da teoria de RP adaptadas para 

a ����_�� e ainda, outras adicionais baseadas na corretude dos sinais de saída.  

___________________________________ 

Definição 4.6 – Propriedades da ����_��.   

a. Livre de Conflitos: uma ����_�� é livre de conflitos se não houver marcação 

alcançável tal que, em qualquer cenário possível de fusão de transições e sinais de 

entrada, duas transições estão em conflito, ou seja, ambas as transições podem 

disparar, mas após o disparo de uma delas, a outra não é mais habilitada. 

b. Livre de Contato: Uma ����_��	é livre de contato se não houver marcação 

alcançável tal que, em qualquer cenário possível de fusão de transições e sinais de 

entrada existe um contato, ou seja, uma transição a qual a condição de disparo é 

satisfeita e os pré-lugares estão marcados, mas pelo menos um pós-lugar é 

também marcado. 

c. Livre de Bloqueio Mortal: Uma ����_�� é livre de bloqueio mortal se não 

contém bloqueios mortais, ou seja, uma marcação em que nenhuma transição 

pode disparar para todas as configurações dos sinais de entrada e fusão de 

transições. 

d. Vivacidade: uma ����_�� é viva se todas as suas transições são vivas. Uma 

transição em uma ����_�� é viva se sempre pode disparar novamente, 

considerando a sua configuração de sinais de entrada e a fusão das transições.  

e. Reiniciabilidade: uma ����_�� é reiniciável se para toda marcação alcançável, 

existe uma sequência de configurações de sinais de entrada, de acordo com a 

fusão de transições, de tal modo que a marcação inicial é sempre alcançada 

novamente. 

f. Segurança: uma ����_�� é segura se o número de marcas em um lugar não 

excede um. Devido a sua regra de habilitação uma ����_�� é implicitamente uma 
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RP Segura. Isto implica que é Livre de Contato e Livre de Conflitos causados pelo 

compartilhamento de pós-lugares. 

g. Estabilidade: uma ����_�� é estável se toda marcação (estado) alcançável é 

estável.  Uma marcação alcançável é estável via o disparo de uma transição 	) com 

a condição de disparo ^��(	)) ou ^)*(	)), se a sincronização dinâmica (disparo 

iterado) contém um número finito de sequência de disparos. Se o número de 

sequência de disparos é menor ou igual a �, a ����_�� é dita ser  �-estável. 

h. Terminação: uma ����_�� possui terminação se não existe ciclo sem marcação 

estável. Neste caso a Sincronização Dinâmica pode levar a um ciclo na ����_�� 

que contém marcação não estável, ou seja, a ����_�� não termina.  

i. Especificação: um sinal de saída é dito ser especificado se em todos os estados da 

����_��, pelo menos em um lugar é atribuído um valor. 

j. Não-Contradição: um sinal de saída é dito ser não contraditório se em nenhum 

estado da ����_�� é atribuído valores contraditórios (1 a um lugar e 0 a outro 

lugar). 

k. Saída Correta: um sinal de saída é denominado correto se o mesmo é especificado 

e não é contraditório.    

___________________________________  

Os conflitos ilustrados na Figura 4.2 podem também existir na ����_��. Observa-se 

que, se duas transições estão em conflito na RP Subjacente (RP C/E) de uma ����_��, 

elas podem estar em conflito na ����_�� se e somente se suas funções lógicas de disparo 

não são disjuntas.   

Na Figura 4.7 ilustra-se uma ����_�� livre de conflito, sendo esta uma parte extraída 

do modelo final integrado (Figura 3.34) do Sistema de Drenagem do Óleo de Infiltração do 

SRVH (Figura 3.10). O conflito não existe, pois: φ(	]) ≠ φ(	e). 	Haveria um conflito se e 

somente se: φ(	]) = φ(	e). Observa-se que esta RP ilustrada por meio da Figura 4.7 é 

idêntica em sua estrutura à RP da Figura 4.2 (a). 
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Figura 4.7 – Exemplo de uma	����_�� Livre de Conflito. 

 

 

A seguir, na Figura 4.8 apresenta-se um exemplo de uma ����_�� que não é Livre de 

Conflito e seu GA.  

 

Esclarece-se que a ����_��)*_�+ ilustrada por meio da Figura 4.8, não é livre de 

conflito. Ou seja, se em um estado inicial o sinal de entrada `[ é definido como 1, não está 

claro qual transição deve disparar, se a transição 	Z
_)*3�, ou a transição 	Z�_)*3�,.  

 

 

 

 

^ t4 = ^ 	Z]_]*3�
 ∧ ^ 	M
_[�3�


t4 = tc4_1S-O1  ∧ tp1_3O-O1

^ t6  = ^ 	;6_4�−�1 ∧ ^ 	M
_
�3�


t6 = tc6_4S-O1 ∧ tp1_1O-O1

p1_4S-O1

J p1_4S−O1

J p4_4S−O1

p4_4S-O1

p5_4S-O1

J p5_4S−O1
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Figura 4.8 – Exemplo de um objeto  + da classe  de número ., do Sistema de Controle de um sistema 

modelado em RPIS_OO. (a)	����_��)*_�+ que Não é Livre de Conflito. (b) �(����_��)*_�+). 
 

Na sequência, Ilustra-se na Figura 4.9, uma ����_��)*_�+ que não é terminada. 

 

A ����_��)*_�+ da Figura 4.9, não possui terminação, pois existe um ciclo sem 

marcação estável que não termina, devido ao fato que as funções de habilitação das 

transições 	Z
_)*3�, e 	Z�_)*3�, serem iguais.  

 

 

^ 	Z�_)*3�, = `[

J K
_)*3�, =  1, 0, 0

	Z�_)*3�,

K
_)*3�,

^ 	Z
_)*3�, = `[

	Z
_)*3�,

J K[_)*3�, =  0, 1, 1
K[_)*3�,

K�_)*3�,
J K�_)*3�, =  1, 0, 1

^ 	Z]_)*3�, = fi[ ∧ i]

	Z]_)*3�,

^ 	Z[_)*3�, = fi[ ∧ i]

	Z[_)*3�,

2 �,_/0
_1 =	 1,	0,	1

�,_/0
_v =		 0,	1,	0

2 �,_/0
_0 =	 1,	0,	0

�,_/0
_r =	 1,	0,	0

2 �,_/0
_1 =	 0,	1,	1

�,_/0
_w =		 0,	0,	1

	Z[_)*3�, : 	φ 	Z[_)*3�, =	fi[ ∧ i] 	Z]_)*3�, : 	φ 	Z]_)*3�, =	fi[ ∧ i]

	Z
_)*3�, :	
												φ 	Z
_)*3�, =	i[

	Z�_)*3�, :	
			φ 	Z�_)*3�, =	i[

(a)

(b)
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Figura 4.9 – Exemplo de um objeto  + da classe  de número ., do Sistema de Controle de um sistema 

modelado em RPIS_OO. (a) ����_��)*_�+ que não é Terminada. (b)	�(����_��)*_�+)57. 

 

 

Na Figura 4.10 apresenta-se uma ����_��)*_�+ com um resultado de sinal de saída 

não especificado. Observa-se que os sinais de saída (b
, b�, b[) na marcação inicial 

�,_)*_0 são iguais a $0, 	0, 	1(, enquanto na marcação �,_)*_1 são $c, 	0, −(, ou seja,  b[ 

não é especificado. 

 

                                                           
57

 Como o estado inicial representado é (1,0), o ciclo sem marcação estável que não termina sempre será o 
estado inicial, ou seja, (1,0).  

^ 	Z�_)*3�, = `]	Z�_)*3�,
^ 	Z
_)*3�, = `]

	Z
_)*3�,

J K
_)*3�, =  1, 0, 1K
_)*3�,

J K�_)*3�, =  0, 1, 1K�_)*3�,

2 �,_/0
_0 =	 1,	0,	1

�,_/0
_r =	 1,	0

	Z
_)*3�, → 	Z�_)*3�, :																					

	φ 	Z
_)*3�, ∧ φ 	Z�_)*3�,  = i]

(a)

(b)



4.    ANÁLISE DOS MODELOS                                                                                                                                                                                       169 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Figura 4.10 – Exemplo de um objeto  + da classe  de número n, do Sistema de Controle de um sistema 

modelado em RPIS_OO. (a) ����_��)*_�+ com Sinais de Saída Contraditórios e Não Especificados. 
(b)	�	(����_��)*_�+). 

 

Em relação à propriedade de Segurança, uma ����_�� Não Segura implica em um 

comportamento não causal, isto é: a transição a partir de uma situação atual para a próxima 

situação depende não somente da situação atual e dos atuais valores dos sinais de entrada, 

mas também das próximas (futuras) situações. 

Tanto as propriedades formais baseadas na Alcançabilidade como as propriedades 

formais baseadas na corretude dos sinais de saída são consideradas independentes do 

problema de controle, ou seja, não exigem um conhecimento do processo a ser controlado 

 

J K
_)*3�, =  0, 0, 1K
_)*3�,

^ 	Z
_)*3�, = `[
	Z
_)*3�,

^ 	Z�_)*3�, = f`[
	Z�_)*3�,

J K[_)*3�, =  1, 0, −

K[_)*3�,

J K�_)*3�, =  0, 0, −

K�_)*3�,

2 �,_/0
_1 =	 c,	0,	−

�,_/0
_v =		 0,	1,	1

2 �,_/0
_0 =	 0,	0,	1

�,_/0
_r =	 1,	0,	0

	Z�_)*3�, :	

φ 	Z�_)*3�, =	fi[

																															Z
_)*3�, :	

																				φ 	Z�_)*3�, =	i[

(a)

(b)
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(Objeto de Controle); porém dependem do tipo e nível de abstração do modelo utilizado e 

também do método para sua Verificação.  A seguir, apresenta-se o método de Verificação 

formal da RPIS_OO, adaptado de [22] 

4.4 Verificação Formal da ����_�� 

Nesta seção apresentam-se as propriedades funcionais padronizadas para a 

����_��,	as quais são utilizadas no processo de Verificação do modelo, ou seja, verifica-

se se o modelo formal em ����_�� satisfaz ou não as propriedades escolhidas de acordo 

com a funcionalidade exigida para o sistema modelado. 

4.4.1 Propriedades Funcionais Padrões da ����_�� 

A partir da formalização de alguns requisitos funcionais do Sistema de Controle e do 

Objeto de Controle chega-se às propriedades funcionais padrões de interesse adaptadas à 

����_��, para uso na Verificação. Apresenta-se a seguir estas propriedades e sua 

classificação como sendo obrigatória ou eletiva, dependendo da funcionalidade ou 

aplicação do sistema modelado.  

___________________________________ 

Definição 4.7 – Propriedades Funcionais da ����_�� para uso na Verificação Formal. 

Propriedade 1: Comportamento Determinístico - Obrigatória. 

As especificações dadas a seguir definem o comportamento esperado para que um 

modelo seja determinístico. Em resumo, a ����_�� deve ter seu comportamento e ter seus 

sinais de entrada e saída deterministicamente definidos, seus sinais de saída devem ser 

definidos e também, a reação sobre os sinais de entrada deve ser possível e definida.  

1.1. Livre de Conflito. 

O modelo é livre de conflito se e somente se as condições de habilitação dos arcos 

no Grafo de Alcançabilidade da ����_�� são disjuntas.    

� Um objeto  do Objeto de Controle (����_����_��) é determinístico 

se e somente se, suas funções de habilitação ^��(•) nos arcos de seu 
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Grafo de Alcançabilidade são disjuntas.  

� Um objeto  do Sistema de Controle (����_��)*_�+) é determinístico 

se e somente se, suas funções de habilitação ^)*(•) nos arcos de seu 

Grafo de Alcançabilidade são disjuntas.  

1.2. Terminação. 

O modelo termina se e somente se não existem self loops em nenhum estado do 

Grafo de Alcançabilidade da ����_��. 

� Um objeto  do Objeto de Controle (����_����_��) termina se e 

somente se, não existem self loops em nenhum estado de seu Grafo de 

Alcançabilidade.  

� Um objeto  do Sistema de Controle (����_��)*_�+) termina se e 

somente se, não existem self loops em nenhum estado de seu Grafo de 

Alcançabilidade.   

1.3. Saídas Especificadas.  

� O resultado ou a combinação das saídas de uma ����_�� em seus 

diferentes estados alcançáveis é considerada especificada se e somente se                             

2,_)* ∈ :0, 1, ;, =<|�|. Ou seja, não pode pertencer ao conjunto                           

:−, ;−, =−<|�|.  

1.4. Saídas Não Contraditórias 

� O resultado ou a combinação das saídas de uma ����_�� em seus 

diferentes estados alcançáveis é não contraditória58 se e somente se                             

2,_)* ∈ :0, 1, −, =, =−<|�|. Ou seja, não pode pertencer ao conjunto 

:;, ;−<|�|.  

                                                           
58 Não é aceitável que em dois lugares marcados ao mesmo tempo ou no mesmo estado, são atribuídos 

valores contraditórios para o mesmo sinal de saída $2$�,_)*_-( ∈ :;<|�|(. Esta ambiguidade denota 

claramente um erro de projeto. Isto leva a uma combinação de saídas, de diferentes estados alcançáveis, 

também contraditória $2,_)* ∈ :;<|�|(.  
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*  Saídas Formalmente Corretas 

� A saída de uma ����_�� é considerada formalmente correta se e somente 

se: é especificada e não contraditória (deve atender simultaneamente as 

especificações 1.3 e 1.4 anteriores), ou seja: 2,_)* ∈ :0, 1, =<|�|. 

Propriedade 2:  Vivacidade – Eletiva. 

Uma ����_�� é Viva se e somente se, existe sempre um caminho para cada estado 

em seu Grafo de Alcançabilidade, ou seja, se é um grafo direcionado fortemente conexo59 e 

todos os seus arcos estão etiquetados com pelo menos uma transição 	 ∈ hi.  

� Um objeto  do Objeto de Controle (����_����_��) é Vivo se e 

somente se existe sempre um caminho para cada marcação ��_��_� em 

seu Grafo de Alcançabilidade �(����_����_��) e todos os seus 

arcos de uma borda "�_�� ∈ ��_�� estão rotulados com pelo menos uma 

transição 	 ∈ hi��.  

� Um objeto  do Sistema de Controle (����_��)*_�+) é Vivo se e 

somente se existe sempre um caminho para cada marcação �,_)*_- em 

seu Grafo de Alcançabilidade �(����_��)*_�+) e todos os seus arcos 

de uma borda ",_)* ∈ �,_)* estão rotulados com pelo menos uma 

transição 	 ∈ hi)*.      

Uma	����_�� Viva garante que nenhum bloqueio pode ser provocado pela sua 

estrutura. Todavia, esta propriedade satisfeita não prova a ausência de eventuais bloqueios 

provocados por uma interação entre a	����_�� e seu ambiente externo.  

Propriedade 3: Livre de Bloqueio Mortal – Eletiva. 

Uma ����_�� é livre de bloqueio mortal, se e somente se, em todo estado de seu 

Grafo de Alcançabilidade há pelo menos um caminho para outro estado. 

                                                           
59

 Um grafo direcionado é fortemente conexo se para qualquer par de nós } e ~ de � existe um caminho de 
} a ~ e um caminho de ~ a }, ∀~, } ∈ �. Sendo:  � = (�, �), onde � é um grafo direcionado, � é um 
conjunto de vértices (ou nós) e � um conjunto de arcos, tal que cada arco � ∈ � é associado a um par 
ordenado de nós [05].   
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� Um objeto  do Objeto de Controle (����_����_��) é livre de 

bloqueio mortal, se e somente se não existe marcação ��_��_� em seu 

Grafo de Alcançabilidade �(����_����_��) sem uma borda 

"�_�� ∈ ��_��.      

� Um objeto  do Sistema de Controle (����_��)*_�+) é livre de 

bloqueio mortal, se e somente se não existe marcação �,_)*_- em seu 

Grafo de Alcançabilidade �(����_��)*_�+) sem uma borda                 

",_)* ∈ �,_)*.   

Propriedade 4:  Reiniciabilidade – Eletiva. 

Uma ����_�� é reiniciável, se e somente se, a partir de qualquer estado de seu Grafo 

de Alcançabilidade existe pelo menos um caminho de volta para estado inicial. 

� Um objeto  do Objeto de Controle (����_����_��) é reiniciável, se 

e somente se a partir de qualquer marcação ��_��_� em seu Grafo de 

Alcançabilidade �(����_����_��) existe um caminho de volta à 

marcação inicial ��_��_0. 

� Um objeto  do Sistema de Controle (����_��)*_�+) é reiniciável, se e 

somente se a partir de qualquer marcação �,_)*_- em seu Grafo de 

Alcançabilidade �(����_��)*_�+) existe um caminho de volta à 

marcação inicial �,_)*_0.   

 ___________________________________  

Em relação ao comportamento determinístico especificado na Propriedade 1, podem 

existir algumas ameaças ao não cumprimento do mesmo, como por exemplo duas ou mais 

transições que estão em conflito ou a existência de loops infinitos na ����_��. Para a 

primeira, pode-se certamente resolver o problema com um algoritmo adequado no 

programa do CLP. Porém entende-se que não se pode deixar a decisão de como reagir a 

uma entrada, em uma dada situação do projeto de “controlador correto”, aos aspectos de 

implementação do sistema, isto é, na fase 4 – Realização, conforme ilustrado na Figura 1.1. 

Quanto à segunda ameaça, na prática, um loop infinito pode levar o controlador 

implementado a uma condição de “vicio” (hang-up). Ressalta-se ainda que este 
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comportamento determinístico é normalmente aceito como obrigatório, podendo ser 

encontrado em alguns trabalhos sobre métodos formais de modelagem de sistemas de 

controle, como por exemplo, [41], [117] e [118] apud [93] citam um Grafcet sadio (sound 

Grafcet) que se comporta exatamente como uma RP Interpretada para Controle, sendo que 

esta última RP em [93] e [118] apresenta uma propriedade similar em sua definição. 

Quanto a Propriedade 2, esclarece-se que a Vivacidade em termos práticos significa 

que cada parte do programa de um controlador deve trabalhar no sentido que é sempre 

possível que seu respectivo algoritmo possa ser executado novamente. Quando uma parte 

do algoritmo de controle não trabalha mais, pode existir um erro no seu modelo. Porém, 

podem existir casos onde esta propriedade não é desejada, como por exemplo, quando um 

controlador deve trabalhar em um modo cíclico depois da fase de partida, sendo que a 

mesma não é ativada novamente.  

Um controlador que nunca deve ficar completamente bloqueado ilustra, na prática, a 

Propriedade 3, Livre de Bloqueio Mortal. Todavia, existem controladores especiais que 

devem ficar presos em estados definidos, devido a condições de segurança. Nestes casos, 

esta propriedade não é desejada.    

A Propriedade 4 Reiniciabilidade especifica que um algoritmo de controle deve ser 

capaz de alcançar seu estado inicial novamente.  De acordo com [119] apud [22], esta 

propriedade para um controlador implica que a recuperação automática de erros é possível. 

Similarmente às duas propriedades anteriores, podem existir casos onde esta propriedade 

não é requerida, por isto pode ser selecionada ou não. 

4.5 Método de Verificação da ����_�� 

Depois da formalização do modelo do sistema em ����_��, faz-se a seleção das 

propriedades de interesse e verifica-se se o modelo formal satisfaz ou não estas 

propriedades. Primeiramente faz-se a Verificação separadamente de cada objeto  do 

Objeto de Controle. Uma vez verificados, faz-se a Verificação do objeto  do Sistema de 

Controle integrado com os objetos  do Objeto de Controle, isto é, após a fusão de 

transições entre os mesmos. Dependendo do resultado efetuam-se as devidas correções nos 

modelos. Em termos gerais, o método de Verificação é ilustrado na Figura 4.11, em RP 

Canal/Agência.  
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Figura 4.11 – Visão Geral do Método de Verificação dos modelos 60 em   ����_��. 

 

De acordo com o ilustrado na Figura 4.11 tem-se que, a partir dos requisitos funcionais 

informais definidos, faz-se em seguida a formalização destes requisitos como propriedades 

funcionais padrões. Após isso, de posse do modelo formal do sistema, subsistema ou 

objeto em ����_�� juntamente com as propriedades de interesse selecionadas, executa-se 

a Verificação. De acordo com os resultados, efetua-se a correção dos modelos e repete-se o 

procedimento de Verificação.  

Na sequência, apresentam-se na Tabela 4.3, de forma ordenada, as propriedades 

funcionais juntamente com as propriedades formais correspondentes a uma ����_�� e os 

critérios para a Verificação em seu Grafo de Alcançabilidade. 

                                                           
60

 Na visão geral do método de verificação dos modelos, apresentada por meio da Figura 4.11, de acordo 
com a notação de RP Canal/Agência, os retângulos (unidades funcionais ativas) representam atividades ou 
operações sobre dados e os círculos (unidades funcionais passivas) representam recursos ou dados. Estes 
dois elementos são conectados por meio de arcos direcionados que representam o fluxo de recursos ou 
informações. A conexão dos arcos é permitida somente entre canais e agências.  
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Tabela 4.3 - Critérios de Verificação para Corretude Formal em uma ����_��. 

 

Após a conclusão da modelagem dos objetos  do Objeto de Controle e dos 

objetos  do Sistema de Controle, ambos integrados (considerando-se a fusão das 

transições) em ����_��, procede-se com a Verificação, com base na Tabela 4.3. 

Na sequência, são apresentados nas Tabelas 4.4 e 4.5, o método de Verificação para os 

objetos  do Objeto de Controle e para os objetos  do Sistema de Controle, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS

PROPRIEDADES   DA  
����_��

CRITÉRIO  FORMAL   PARA  VERIFICAÇÃO   NO 
GRAFO  DE   ALCANÇABILIDADE  (GA)

C

P1 - Obrigatória

P1.1. LIVRE  DE  CONFLITO

O  algoritmo  é  determinístico s.s.s   as   condições   de 
disparo  em  todo  ramo  no  GA  (�(����_����_��) e

	�(����_��)*_�+))  são  disjuntas. 
C 1

P1.2. TERMINAÇÃO
O  algoritmo  termina  s.s.s  não existe  self loop  em 

qualquer  estado  no  GA (�(����_����_��) e 

	�(����_��)*_�+)). 
C 2

P1.3.  SAÍDAS 
ESPECIFICA-

DAS

As saídas  são     
especificadas  s.s.s.: 

2,_)* ∈ :0, 1, ;, =< �
C 3

As saídas são  não 
contraditórias   s.s.s.: 

2,_)* ∈ :0, 1, −, =, =−< �
C 4

P2 - Eletiva P2.  VIVACIDADE

Tem  que  existir um  caminho  a  partir de  todo  estado  
no  GA  (�(����_����_��) e 	�(����_��)*_�+)) , o  

qual  contém todas  as  transições  nos  seus  rótulos.

C 5

P3 - Eletiva
P3.  LIVRE  DE  BLOQUEIO  

MORTAL 

Não  deve existir qualquer   estado   no  GA  
(�(����_����_��) e 	�(����_��)*_�+))                                             

sem  um  arco  de  saída.
C 6

P4 - Eletiva P4.  REINICIABILIDADE

É  garantida  s.s.s.  a  partir  de  cada  marcação  no  GA 
(�(����_����_��) e 	�(����_��)*_�+)) , existe  um 

caminho  de  volta  para   ��_��
_0 ou  �,_/0

_0.
C 7

P1.4.  SAÍDAS 
NÃO CONTRA-

DITÓRIAS

SAÍDAS 
FORMAL-

MENTE
CORRETAS

As  saídas  são  
formalmente  corretas   

s.s.s.:    

2,_)* ∈ :0, 1, =< �
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Tabela 4.4 - Método de Verificação para os objetos  do Objeto de Controle. 

 
 

 

Tabela 4.5 - Método de Verificação para os objetos  do Sistema de Controle.  

 

 

Para os objetos do Objeto de Controle  (após a fusão das transições)

Construir o Grafo de Alcançabilidade (�(����_����_��)) para cada objeto .1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Verificar se os critérios C1, C2, são atendidos para cada propriedade funcional 
mandatória P1.1 e P1.2.

Se os critérios são atendidos, passar para o item 1.4.  Se os critérios não são 
atendidos deve-se retornar às atividades de modelagem dos objetos e efetuar 
as devidas correções. 

Selecionar as propriedades eletivas P2, P3 e P4 de interesse e verificar se os 
critérios correspondentes, C5, C6 e C7 são atendidos.

Se todos os critérios são atendidos, a Verificação está concluída. Se algum critério 
não for atendido, deve-se retornar às atividades de modelagem dos objetos e 
efetuar as devidas correções. 

1

 

Para os objetos do Sistema de Controle intgrados com outros objetos  

Construir o Grafo de Alcançabilidade (�(����_��)*_�+)) para cada objeto .2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Verificar se os critérios C1, C2, C3 e C4, são atendidos para cada propriedade 
mandatória P1.1, P1.2, P1.3 e P1.4.

Se os critérios são atendidos, passar para o item 2.4. Se os critérios não são 
atendidos deve-se retornar às atividades de modelagem dos objetos e efetuar 
as devidas correções. 

Selecionar as propriedades eletivas P2, P3 e P4 de interesse e verificar se os 
critérios correspondentes, C5, C6 e C7 são atendidos.

Se todos os critérios são atendidos, a Verificação está concluída. Se algum critério 
não for atendido, deve-se retornar às atividades de modelagem dos objetos e 
efetuar as devidas correções. 

2
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4.6 Considerações sobre o Capítulo 

Neste Capítulo fez-se primeiramente uma revisão das principais propriedades de uma 

RP, como base e preparação para as definições das propriedades funcionais padrões 

propostas para a ����_��. Estas propriedades funcionais padrões são utilizadas no 

método de Verificação Formal, para se atingir o objetivo de análise formal dos modelos. 

Algumas destas propriedades são fundamentadas no GA (Grafo de Alcançabilidade) da 

����_�� e outras são relacionadas à combinação dos sinais de saída ativados pela 

marcação nos lugares, os quais são ações de comando que fazem parte do conjunto de 

atributos de um determinado objeto  que pertence a uma classe  do Sistema de 

Controle. 

Também se apresentou a Álgebra de Sinais de Saída utilizada na ����_�� e a 

Sincronização Dinâmica, as quais são características específicas da  ����_�� e da ����. 

O formalismo de Verificação proposto analisa se o modelo do sistema satisfaz as 

propriedades funcionais padrões ou não. Sendo que, o atendimento de uma destas 

propriedades é obrigatório, isto é, o comportamento determinístico (é o que se espera, neste 

contexto, de um sistema não estocástico modelado sob uma abstração de SDED) enquanto 

as outras podem ser selecionadas em função da funcionalidade específica do sistema 

modelado. 

Com a integração do Objeto de Controle com o Sistema de Controle, por meio de suas 

interfaces , ou seja, pela fusão de transições de seus objetos , pode-se considerar 

que a Verificação engloba os comportamentos esperados de ambos em uma única 

abordagem, como por exemplo, o possível não funcionamento de um sensor (objeto  do 

Objeto de Controle) que, no caso de uma falha, a transição do seu modelo não dispara e 

consequentemente a mudança de estados do sistema não evolui. 

As propriedades apresentadas poderiam ser verificadas automaticamente por meio do 

desenvolvimento de programas de computador usando o Grafo de Alcançabilidade da 

����_��. Dessa forma, bastaria apenas selecionar as propriedades de interesse a serem 

verificadas de acordo com cada projeto.  

No próximo Capítulo (5. Metodologia Proposta) apresenta-se uma proposta para 

modelagem e análise formais de sistemas de controle, sob uma abstração de SDED.  

 


