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5 METODOLOGIA PROPOSTA 

5.1 Introdução 

Primeiramente neste capítulo, introduz-se uma proposta de estruturação para o 

processo de especificação e projeto de sistemas de automação para UHEs, onde se 

identifica a metodologia proposta nesta tese, como uma das etapas deste processo. Na 

sequência apresentam-se alguns conceitos importantes sobre abordagem de 

desenvolvimento de projeto de softwares sob uma ótica da RUP, juntamente com a 

proposta de se utilizar estes conceitos com algumas adaptações. Em seguida, apresenta-se a 

metodologia61 proposta (Modelagem e Análise Formais do Sistema de Controle e Objeto 

de Controle), explicando-se pontualmente cada passo que a compõe. 

5.2 Especificação e Projeto de Sistemas de Automação para 

Unidades Geradoras – Uma Visão Geral 

Antes de se definir a metodologia para a modelagem e análise de sistemas de controle 

para UHEs, apresenta-se primeiramente uma proposta de estruturação para o processo de 

especificação e projeto de sistema de automação para UGs, a qual pode servir para 

orientação, tanto para um projeto novo como para a modernização do sistema de 

automação em uma UHE existente. O objetivo é, por meio de uma visão geral, identificar e 

localizar a metodologia proposta nesta tese, como uma das etapas deste processo.  

Propõe-se esta estruturação, a partir dos trabalhos [01] e [02], tendo como suporte 

também [127], [128] e [129]. Esta proposta, conforme representada na Figura 5.1, parte do 

                                                           
61

 Faz-se aqui a distinção entre metodologia e método. Metodologia é o estudo dos métodos e 
especialmente dos métodos da ciência, enquanto método é o modo de proceder, a maneira de agir, o meio 
propriamente. Assim, pode-se dizer que metodologia é a ciência integrada dos métodos. A metodologia 
integra os conhecimentos adquiridos sobre os métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas e 
filosóficas [130], [131]. Dessa forma, analogamente entende-se a proposta desta tese, como uma 
metodologia a qual tem como pilares a utilização integrada de diferentes teorias e métodos, como: a 
abordagem OO, UML, PFS, RP, RPIS, RPIS_OO e Automação Elétrica. 
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princípio que o sistema primário já está adequadamente definido e dimensionado, 

representado pela especificação técnica e o projeto básico, ou ainda, já instalado quando se 

tratar de uma modernização.  

 

 
Figura - 5.1 – Proposta de estruturação para o processo de Especificação e Projeto de Sistemas de Automação 

para UHEs, destacando-se a etapa de Modelagem e Análise Formais. 

A proposta ilustrada na Figura 5.1 deve ser compreendida de maneira abrangente e 

conceitual, uma vez também que não aborda a tecnologia a ser utilizada e não define a 

arquitetura do sistema. Seu objetivo é identificar, dentro da estrutura ou sequência 

proposta, a localização ou quando a modelagem e análise formais do sistema de controle 
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podem ser executadas. Assim sendo, propõe-se que a metodologia para a modelagem e 

análise formais do sistema de controle seja executada após a elaboração do projeto básico 

(etapa 8) e antes da elaboração do projeto executivo (etapa 10) do sistema de automação, 

ou seja, na etapa 9. Desse modo, considera-se que as informações necessárias para a 

modelagem já estão disponíveis, a partir da especificação técnica básica e do projeto 

básico, tendo-se o tempo adequado para a execução da metodologia proposta, antes da 

conclusão do projeto executivo. 

Na seção seguinte apresentam-se os conceitos principais do modelo de 

desenvolvimento de sistemas de software, de acordo com o padrão RUP, com algumas 

adaptações sugeridas para utilização na metodologia proposta nesta tese. 

5.3 Bases Conceituais para a Metodologia Proposta 

Na última década, os sistemas altamente integrados de Comando, Controle, 

Comunicação e Informação (C3I), como é o caso da Automação Elétrica, apresentam 

atividades específicas de Engenharia de Software em uma considerável parte de seu 

desenvolvimento, além das atividades de Engenharia de Controle. Na competência de 

Engenharia de Software, um dos modelos atualmente mais utilizados para o 

desenvolvimento de sistemas de software é o modelo iterativo62 e incremental, de acordo 

com o RUP [90], [91], [92]. O processo de desenvolvimento segundo esta abordagem 

divide o desenvolvimento de um produto de software em ciclos. Em cada ciclo de 

desenvolvimento, podem ser identificadas as etapas63: Levantamento dos Requisitos, 

Análise dos Requisitos, Projeto, Implementação, Testes e Implantação, conforme 

representado na Figura 5.2. 
 
 

                                                           
62

 O desenvolvimento iterativo é uma forma de “quebrar” o desenvolvimento de uma grande aplicação em 
pequenos “pedaços” de software. O desenvolvimento iterativo contrasta com o modelo tradicional de 
desenvolvimento de software baseado em cascata, o qual envolve o usuário final apenas nas etapas: 
inicial, durante o levantamento de requisitos e na final, após a entrega do produto. O principal propósito 
do desenvolvimento iterativo está em permitir um processo mais flexível a mudanças de escopo durante 
o processo de desenvolvimento do produto, reduzindo desta forma os riscos de falha no projeto de 
desenvolvimento. 

63
 Ressalta-se neste capítulo o sentido dos termos “fase”, “etapa” e “atividade”. O termo “fase” está 
relacionado às fases 1 e 2 das Figuras 5.2 e 5.3, ou seja, é o primeiro nível de divisão da metodologia 
proposta. “Etapas” são as subdivisões das “fases”, conforme ilustrado nas Figuras 5.2, 5.3 e 5.4. Descendo 
mais um nível hierárquico, encontram-se as “atividades” 0 a 8 pertencentes a cada “etapa”, conforme 
ilustrado na Figura 5.4. 
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Figura 5.2 – Desenvolvimento de Sistemas de Software segundo uma Abordagem Incremental e 
Iterativa, onde se propõe nesta tese sua divisão em duas Fases (adaptada a parir de [07] e [08]).  

 

Cada um dos ciclos considera um subconjunto de requisitos. Os requisitos são 

desenvolvidos alocados a um ciclo de desenvolvimento. No próximo ciclo, outro 

subconjunto de requisitos é considerado para ser desenvolvido, o que produz um novo 

incremento no sistema que contém extensões e refinamentos sobre o incremento anterior. 

Em uma dimensão temporal, este processo é também estruturado em etapas. Em cada uma 

dessas etapas, há uma ou mais iterações; ao final de cada iteração, é produzido um 

incremento, ou seja, uma parte do sistema final.  

As etapas desta dimensão temporal estão representadas horizontalmente na                   

Figura 5.3, que são: Concepção, Elaboração, Construção e Transição. Conforme ilustrado 

nas áreas sob as curvas, observa-se que estas etapas podem ser abordadas de uma forma 

sequencial e simultânea, em níveis de intensidade diferentes, durante um ciclo de 

desenvolvimento. Pode-se dizer que no modelo de ciclo de vida incremental e iterativo, um 

sistema de software é desenvolvido em vários passos similares (iterativo). Em cada passo, 

o sistema é estendido com mais funcionalidades (incremental) [07]. 
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Figura 5.3 – Estruturação das Etapas do Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Software em uma 
Dimensão Temporal, acrescida da Proposta de Divisão em duas Fases (adaptada a parir de [07] e [08]).  

 
De acordo com a pesquisa realizada e considerando as propostas de [12] e [90] e, 

principalmente algumas adequações para atender necessidades específicas da área de 

Engenharia de Controle, como por exemplo, a modelagem de um Sistema de Controle que 

estabeleça um comportamento esperado do Objeto de Controle, propõe-se neste trabalho, 

que o processo de desenvolvimento de um Sistema de Controle, sob uma abstração de 

SDED, seja dividido em duas fases conforme apresentado nas Figuras 5.2 e 5.3. 

Na Fase 1 desenvolve-se o modelo do Sistema de Controle e faz-se sua análise. Na 

Fase 2, o mesmo modelo pode então ser codificado em uma linguagem de programação, 

ser testado e implementado no ambiente do usuário (sob outra abordagem: a Fase 2, 

ilustrada nas Figuras 5.2 e 5.3, é equivalente à Implementação e à Realização expressas na 

Figura 1.1, do Capítulo 1). Sob esta abordagem, demonstrada nas Figuras 5.2 e 5.3, este 

trabalho se limita à Fase 1, que compreende às etapas: Levantamento dos Requisitos, 

Análise dos Requisitos e Projeto do modelo do algoritmo de controle.  

5.4 Apresentação da Metodologia 

A seguir, na Figura 5.4, apresenta-se a metodologia para modelagem e análise formais 

do sistema de controle. 
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Figura 5.4 – Proposta de Metodologia para Modelagem e Análise Formais do Sistema de Controle. 
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Embora as atividades da Figura 5.4 apresentarem-se em uma sequência ordenada, 

deve-se considerar este processo como sendo também interativo, onde a conclusão de uma 

atividade pode levar à revisão das atividades anteriores, antes da realização da próxima.  

A seguir, descrevem-se as etapas e as atividades da Fase 1, conforme apresentado na 

Figura 5.4. (No Apêndice C encontram-se informações complementares sobre a UML e 

seus diagramas). 

5.4.1 Descrição das Fases, Etapas e Atividades 

FASE - 1: MODELAGEM E ANÁLISE FORMAIS 

É composta pelas etapas: 1. Levantamento dos Requisitos, 2. Análise dos Requisitos e 

3. Projeto (Design).  Na Fase 1 desenvolvem-se os modelos do Objeto de Controle e do 

Sistema de Controle integrados com os outros objetos  que colaboram entre si, faz-se 

sua Verificação por meio da análise de algumas propriedades formalizadas, conforme 

definido no Capítulo 4. Análise dos Modelos.  

Etapa 1: LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS 

A definição ou levantamento dos requisitos corresponde à etapa de compreensão do 

problema, do ponto de vista do Objeto de Controle e do Sistema de Controle. O principal 

objetivo é que tanto os usuários (ou operadores), engenheiros do processo (especialistas do 

domínio64) e os engenheiros de automação ou desenvolvedores tenham uma mesma e 

integrada visão do problema de controle a ser resolvido.  As atividades que compõem esta 

etapa são representadas pelo diagrama PFS (Atividade 1) e pelo Diagrama de Caso de Uso 

(Atividade 2), a partir de uma Especificação Informal (Atividade 0). 

Atividade 0: Especificação Informal.  

Pode ser representada por uma descrição verbal do sistema “fácil e inteligível”, pelo 

memorial descritivo de funcionamento, lista de sinais, fluxogramas (P&ID conforme                

ISA S5.1  ou ISO 1219-1) do sistema a ser controlado (Objeto de Controle), juntamente 

                                                           
64

 Os requisitos de um sistema são identificados geralmente a partir de um domínio. Neste contexto, 
entende-se como domínio a área de conhecimento ou de atividade específica composta por um conjunto 
de conceitos e terminologias compreendidos por um especialista da área (no caso, o engenheiro do 
processo), ou seja, a parte do mundo real que é relevante, no sentido que informações e processos deste 
domínio necessitam ser incluídos no Sistema de Controle a ser desenvolvido. 
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com um conjunto de requisitos e limites de atuação do Sistema de Controle a ser 

desenvolvido. Em geral, a especificação informal consiste de uma descrição do processo 

não controlado (Objeto de Controle ou sistema a ser controlado) e dos requisitos funcionais 

para o Sistema de Controle. É importante ressaltar que, nesta fase faz-se uma estruturação 

do sistema em subsistemas ou componentes , que será utilizada nas atividades seguintes. 

De acordo com [23], o principal problema com as Especificações Informais é que não 

facilitam os testes de completude, não ambiguidade e de consistência.  

Atividade 1: Diagrama PFS.  

A partir das informações da Especificação Informal, constroem-se o modelo 

conceitual do Objeto de Controle ou processo a ser controlado em PFS65, definindo-se 

também sua estrutura hierárquica inicial através de uma abordagem top-down e 

refinamentos sucessivos, de acordo com os componentes  (subsistemas) definidos na 

Atividade 0. 

(Modelagem Comportamental) 

Usada para visualizar, especificar, construir e documentar aspectos dinâmicos e 

funcionais do sistema. Nesta modelagem, o comportamento do sistema modelado é 

representado pelo Diagrama de Casos de Uso66 e pelo Diagrama de Atividades [07], [08]. 

Atividade 2: Modelagem dos Casos de Uso - MCU  

A MCU representa gráfica (por meio do Diagrama de Casos de Uso - DCU) e pode ser 

também textualmente (por meio da Descrição Textual dos Casos de Uso - DTCU) as 

funcionalidades externamente observáveis do sistema e dos elementos externos que 

interagem com o sistema e os possíveis usos deste sistema conforme percebidos por um 

observador externo sem, no entanto, revelar a estrutura e comportamento internos desse 

sistema, ou seja, não é revelado ao observador externo como esse sistema trabalha 

internamente para produzir os resultados visíveis. A MCU é um refinamento dos requisitos 

funcionais do sistema de controle a ser desenvolvido, o qual permite também a 

documentação e rastreabilidade dos requisitos funcionais desta aplicação. 

                                                           
65

 No Apêndice B, podem ser encontradas mais informações sobre o PFS. 

66
 Mais informações sobre a linguagem UML e os diagrama utilizados neste trabalho, podem ser 
encontradas nos Apêndices C e D.  
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O DCU representa graficamente os atores, os casos de uso e seus relacionamentos e, 

em um nível alto de abstração, quais elementos externos interagem com quais 

funcionalidades do sistema.  

A DTCU fornece informações sobre o fluxo de eventos gerado quando da sua 

realização. Os casos de uso são descritos na visão dos atores. A funcionalidade de um 

sistema descrita por um caso de uso tem diversas maneiras de ser utilizada. Um cenário (ou 

instância de um caso de uso) é uma dessas maneiras.  

Etapa 2: ANÁLISE DOS REQUISITOS 

O interesse nesta etapa é tentar obter a melhor solução para o problema, sem se 

preocupar como esta estratégia será realizada e com o ambiente tecnológico a ser utilizado, 

isto é, deve-se definir claramente e sem ambiguidades o que o sistema de controle proposto 

deve fazer para, depois, definir-se como irá fazê-lo. O foco principal são os aspectos 

lógicos e estruturais independentes da Realização67 do sistema. Fazem parte desta etapa as 

Atividades: 3. Diagrama de Atividades e 4. Definição das Classes e depois dos 

Objetos  e, quando necessário, dos Componentes .  

Atividade 3: Diagrama de Atividades.  

Um Diagrama de Atividades , sob uma visão mais simplista, pode ser confundido 

com um fluxograma. Porém, o Diagrama de Atividades  da UML suporta outros 

recursos, como por exemplo: ações definidas com pré-condições, as partições (swimlane) e 

os nós do tipo fork e merge, além da definição de regiões de interrupção, que permitem 

uma modelagem bem mais rica do que simplesmente um fluxograma [08].  

É um diagrama orientado ao fluxo de controle, onde são representados os estados de 

uma determinada atividade , isto é, mostra o fluxo de controle de uma atividade  

para outra e mostra como uma atividade  depende da outra. Uma atividade  é uma 

execução em andamento a qual resulta em uma ação. Uma ação, por sua vez, abrange a 

chamada  a outra operação  pelo envio de um sinal, pela criação ou destruição de um 

objeto . Neste diagrama, podem ser representados fluxos de controle sequenciais, 

concorrentes e ainda sincronização.  Descreve os passos a serem percorridos para a 

                                                           
67

 De acordo com a Figura 1.1 do Capítulo 1, a Realização é a implementação do modelo do sistema de 
controle que inclui software e hardware, mediante a utilização de uma linguagem de programação de 
acordo com a IEC 61131-3 ou a IEC 61499 e um IED. 
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conclusão de uma atividade  específica ou um processo completo, pode ainda ser 

representado por um método ou um algoritmo com certo grau de complexidade.  

(Modelagem Estrutural) 

É o aspecto estrutural ou estático, quando se deve definir a estruturação interna do 

sistema para que as funcionalidades externamente visíveis na modelagem do 

comportamento possam ser produzidas [07], [08]. Para esta modelagem utiliza-se a 

Atividade 4.  

Atividade 4: Definição das Classes e Objetos  

Nesta abordagem, considera-se que um sistema é a composição de um ou mais 

componentes  e um componente  é formado por um ou mais objetos , inter-

relacionados através de suas interfaces . Definem-se então, as classes , os 

objetos  e consolidam-se os componentes  do sistema, de acordo com uma análise 

estrutural e funcional e as informações das Atividades 0 e 1. As classes e objetos  

são as bases para a modelagem de interação (construção do Diagrama de Sequência e do 

Diagrama de Comunicação). Nesta Atividade podem ser construídos os Diagramas de 

Classes , o de Objetos  e o de Componentes , conforme padrão da UML, 

dependendo da complexidade e tamanho do sistema a ser modelado. O Diagrama de 

Classes  permite a visualização das classes  que irão compor o sistema com seus 

respectivos atributos  e métodos . O Diagrama de Objetos  fornece uma visão dos 

valores armazenados pelos objetos,  definidas no Diagrama de Classes,  em um 

determinado momento da execução de um processo do sistema. Diagramas de Objetos  

podem ser vistos como instâncias de Diagramas de Classes , assim como, objetos  são 

instâncias de classes . Um componente  é tipicamente composto de vários objetos , 

de tal forma que a interface do componente  é constituída de um ou mais serviços  ou 

métodos  que as classes  dos referidos objetos  implementam, ou seja, um 

componente  pode abranger a colaboração de vários objetos . Observa-se ainda que 

objetos  de diferentes componentes  podem pertencer a uma mesma classe , como 

por exemplo um instrumento de medição de nível alto, que pode ser instalado em um 

tanque de água como em um tanque de óleo (subsistemas ou componentes  diferentes).  
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Etapa 3: PROJETO (DESIGN)  

É a etapa final da Fase 1, onde se desenvolve o projeto (modelo) lógico dos algoritmos 

de controle e suas interações, ou seja, a modelagem,  análise e verificação dos modelos em 

	
��_. Esta etapa é constituída pelas Atividades: 5. Diagrama de Sequência, 6. 

Diagrama de Comunicação, 7. Modelagem das Classes  e Objetos  e 8. Verificação.  

(Modelagem das Interações) 

Ilustra como os objetos  colaboram entre si ou interagem via mensagens, para a 

execução de cenários dos casos de uso do sistema, visando atender os requisitos pré-

estabelecidos. Pode ser vista como uma consolidação do entendimento dos aspectos 

dinâmicos do sistema. Propõem-se dois diagramas da UML para dar suporte a esta 

modelagem, o Diagrama de Sequência e o Diagrama de Comunicação.  

Atividade 5: Diagrama de Sequência.  

Mostra os objetos  e uma sequência das chamadas dos métodos  feitas para outros 

objetos , ou seja, mostra a colaboração dinâmica entre os vários objetos  de um 

sistema, enfatizando a ordenação temporal das mensagens trocadas entre os objetos  do 

sistema. No contexto deste trabalho, a chamada de um método  é representada pela fusão 

de transições.  

Atividade 6: Diagrama de Comunicação.  

Mostra os objetos  e seus relacionamentos, colocando ênfase nos objetos  que 

participam na troca de mensagens. Este diagrama não se preocupa com a temporalidade do 

processo, concentrando-se em como os objetos  estão vinculados e quais mensagens 

trocam entre si durante o processo.  

Atividade 7: Modelagem das Classes e Objetos em 	
��_ 

Nesta atividade, faz-se a consolidação das classes  e objetos  definidos na 

Atividade 4  e constroem-se os modelos das classes  e seu desdobramento em 

objetos , em 	
��_. Na sequência, ilustra-se mediante a Figura 5.5, o desdobramento 

desta atividade, de acordo com a Seção 3.4.9 do Capítulo 3.  
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Figura 5.5 – Desdobramento da Atividade 7. Modelagem das Classes  e Objetos  em 	
��_. As 

subatividades 7.1 a 7.6 estão detalhadas na Seção 3.4.9. Composição dos Modelos Integrados do Sistema. 

Atividade 8: Verificação  

Após a construção dos Grafos de Alcançabilidade dos modelos em 	
��_, ou seja, 

para cada objeto  do Objeto de Controle e para cada objeto  do Sistema de Controle 

integrado com os objetos  que participaram na fusão das transições, inicia-se a 

Verificação. Esta atividade deve comprovar se os critérios de corretude são atendidos ou 

7.2. Identificação   da  fusão   das 
transições das  classes
(Passo 1).

7.5. Fusão  e  renomeação das 
transições dos  objetos do 
Sistema  de  Controle  (Passo 4).

7.4. Fusão  e  renomeação  das  
transições  dos  objetos do 
Objeto  de  Controle  (Passo 3).

7.3. Desdobramento  das 
classes em  objetos
(Passo 2).

7.1. Modelagem  e  Consolidação   
das  classes do  Objeto de  
Controle  e  do  Sistema  de      
Controle.

7. MODELAGEM das    
Classes e  Objetos
em   	
��_

7.6. Modelo  integrado dos 
objetos do  Sistema  de  
Controle  (Passo  5).

(Passo 1)  ao  (Passo 5): 
conforme  Seção  3.4.9.1. 
Procedimento  para  o 
Desdobramento  das  Sub-
Redes  e  Composição  dos 
Modelos  Integrados.
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não, de acordo com a Seção 4.5 Método de Verificação da 	
��_. A seguir, ilustra-se 

por meio da Figura 5.6 a decomposição desta atividade.   

 

 
Figura 5.6 – Decomposição da Atividade 8. Verificação em 	
��_. As subatividades 8.1 a 8.5 e os 

critérios de corretude estão detalhados na Seção 4.3.2 Método de Verificação da 	
��_. 

5.5 Considerações sobre o Capítulo  

Apresentou-se primeiramente neste capítulo, a proposta de estruturação para o 

processo de especificação e projeto de sistemas de automação para UHEs, com a finalidade 

de posicionar e identificar a metodologia proposta nesta tese, como uma das etapas neste 

processo. 

 

 

8.2. Verificar se  os  critérios   de  corretude 
são  atendidos  para  as propriedades 
mandatórias.

8.5. Se  todos  os  critérios  são  atendidos,  a 
Verificação  está  concluída, caso   
contrário,  retornar  às  atividades   de  
modelagem.

8.4. Selecionar   as  propriedades   de  
interesse  e  verificar  se  os  critérios 
correspondentes são  atendidos.

8.3. Se  os  critérios  são  atendidos,  passar  
a próxima  etapa,  caso  contrário,      
retornar  às  atividades   de  modelagem. 

8.1. Construir  o  Grafo   de  Alcançabilidade 
para  cada  objeto .

8.  VERIFICAÇÃO   FORMAL



5 – METODOLOGIA PROPOSTA                                                                                                                                                                                 192 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Na sequência, definiu-se a proposta de uma metodologia para modelagem e análise 

formais do Sistema de Controle e seu Objeto de Controle. Sob uma abordagem da RUP, 

onde propõe-se sua divisão em duas fases: Fase 1 - quando se desenvolve o modelo do 

Sistema de Controle e faz-se sua análise e, Fase 2 - o mesmo modelo pode então ser 

codificado em uma linguagem de programação, ser testado e implementado no ambiente 

do usuário (a Fase 2 não faz parte desta tese). A Fase 1 está dividida em três etapas: 1. 

Levantamento dos Requisitos, 2. Análise dos Requisitos e 3. Projeto (Design). Cada etapa 

é desdobrada em atividades que auxiliam na construção e documentação da modelagem e 

análise do sistema em desenvolvimento. A metodologia proposta tem como propósito, 

além da modelagem, a análise dos modelos de modo que atenda os requisitos do Sistema 

de Controle e comprovação de respostas adequadas do Objeto de Controle, por meio da 

Verificação de propriedades funcionais formalizadas, conforme explanado no Capítulo 4.  

A aplicação progressiva das ferramentas auxiliares na modelagem em 	
��_ de 

Sistemas de Controle, como o PFS e os diagramas da UML possibilitam uma modelagem 

gradativamente aprimorada, em função do entendimento das diferentes perspectivas da 

estrutura e do comportamento do sistema em desenvolvimento. A metodologia também 

possibilita uma coerência e consistência dos objetos  modelados em 	
��_ com o 

PFS e alguns diagramas da UML.  

Cita-se ainda, outro benefício importante: a utilização da UML como notação de 

linguagem para auxílio na modelagem de sistemas de controle, a qual é conhecida tanto na 

indústria de software quanto na área acadêmica, facilita a comunicação entre especialistas 

de diferentes especialidades, como também auxilia a integração de diferentes áreas de 

conhecimento envolvidas [12], [132]. 


