
6.CONCLUSÕES                                                                                                                                                                      193 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma proposta para modelagem e análise de Sistemas de 

Controle envolvidos na geração de energia elétrica hidráulica, tendo como base dois 

desenvolvimentos: (1) uma metodologia que envolve a teoria de controle de SDED 

juntamente com conceitos e pesquisas na área de Engenharia de Software e (2) um 

formalismo em Rede de Petri Interpretada por Sinais (RPIS) em conjunto com o paradigma 

de Orientação a Objetos (OO), representado pela proposta da ����_�� (Rede de Petri 

Interpretada por Sinais – Orientada a Objetos).  

Em relação à metodologia para o desenvolvimento deste tipo de sistema de controle, 

uma possível abordagem é dividi-lo em quatro fases, onde a partir de uma especificação 

informal (1ª. Fase), desenvolve-se a especificação formal dos modelos (2ª. Fase), efetua-se 

a análise por meio da Verificação dos modelos (3ª. Fase) e, por fim, faz-se Realização             

(4ª. Fase) que é a implementação dos modelos verificados em um IED (Intelligent 

Electronic Device) em uma das linguagens da IEC 61131-3, ou seja, software mais 

hardware.  

A abordagem para o desenvolvimento do Sistema de Controle em quatro fases, a qual 

é elaborada sob uma visão da teoria de SDED (apresentada no Capítulo 1), não é 

divergente com a abordagem proposta no Capítulo 5, a qual é construída sob uma 

perspectiva dos conceitos da Engenharia de Software, de acordo com o RUP (Rational 

Unified Process) [90].  Nesta última, tendo como base a abordagem incremental e iterativa 

de um sistema de software [90], propõe-se sua divisão em duas fases: - Fase 1, quando 

desenvolve-se o modelo do sistema, faz-se sua análise e conclui-se o  projeto do modelo do 

algoritmo de controle e; - Fase 2, quando codifica-se o mesmo modelo em uma linguagem 

de programação (IEC 61131-3), efetuam-se os testes e faz-se sua implantação no ambiente 

do usuário (hardware mais software).   

Então, no que diz respeito a uma metodologia de modelagem e análise, este trabalho 

desenvolve e propõe uma abordagem considerando duas visões que são convergentes e se 

complementam: (1) a visão da teoria de SDED (2ª. e 3ª. fases ilustradas na Figura 1.1, do 



6.CONCLUSÕES                                                                                                                                                       194 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 1) e; (2) a visão da Engenharia de Software (fase 1 ilustrada nas Figuras 5.2 e 5.3, 

e a proposta de metodologia apresentada na Figura 5.4 do Capítulo 5). Esta metodologia 

possibilita que o sistema em estudo possa ser esmiuçado e compreendido ao longo de 

sucessivos detalhamentos sob diferentes óticas.  

Quanto ao formalismo para modelagem e análise do sistema, define-se e propõe-se a 

����_�� para modelagem formal e uma sistemática para análise dos modelos. Esta 

sistemática utiliza os conceitos de componentização  e decomposição do modelo do 

sistema em sub-redes e objetos , o que leva a fragmentar o problema de análise, que 

poderia ser para uma rede significativamente extensa, em um conjunto de modelos 

menores e, consequentemente, mais simples. Outra vantagem da abordagem proposta é a 

possibilidade de criação de uma biblioteca de modelos permitindo a modularidade e 

reutilização dos mesmos.  

A análise dos modelos é feita com base na Verificação de propriedades funcionais 

padrões adaptadas e formalizadas para a ����_��. O cumprimento de algumas dessas 

propriedades são consideradas obrigatórias para a confirmação do comportamento 

determinístico dos modelos, outras podem ser selecionadas ou não, de acordo com as 

exigências e tipos do Sistema de Controle e do Objeto de Controle. Dessa forma, a mesma 

sistemática, de uma forma flexível, poder ser aplicada em diferentes problemas, em outros 

sistemas e cenários para comparar a sua eficácia.  

Em síntese, este trabalho abordou o problema de como construir e analisar o modelo 

do Sistema de Controle integrado com o Objeto de Controle, para aplicações em 

Automação Elétrica, podendo estender sua aplicação para projetos de Automação 

Industrial. Também desenvolveu e propôs uma nova extensão de RP, a ����_��, o que 

pode ser considerada como uma atualização do estado da arte na área de modelagem de 

sistemas sob uma abstração de SDED. 

6.1 Principais Contribuições 

Aspirando colaborar para a evolução das técnicas de modelagem e análise de Sistemas 

de Controle utilizados na Automação Elétrica, resumem-se as principais contribuições 

deste trabalho nos seguintes pontos: (1) proposta de formalismo para construção dos 

modelos; (2) proposta de metodologia para concepção e modelagem de sistemas 

envolvidos na Automação Elétrica e; (3) proposta de formalismo e método para análise dos 
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modelos. 

(1) Em relação ao formalismo para construção dos modelos, este formalismo é o 

resultado alcançado pelo proveito de um formalismo existente, a Rede de Petri Interpretada 

por Sinais (RPIS), com algumas modificações, e a inclusão dos conceitos de Orientação a 

Objetos (OO), representado pelo desenvolvimento de uma nova extensão de RP: a 

����_��. As vantagens deste novo formalismo podem ser resumidas nos seguintes 

pontos: uma construção modular das classes  e objetos ; a reutilização dos modelos; 

sua análise com técnicas já desenvolvidas na área, com algumas adaptações; o 

aproveitamento, na elaboração do programa do CLP, da mesma estrutura em classes  e 

objetos  e dos mesmos sinais digitais de entrada e saída utilizados na modelagem, 

principalmente quando se tratar de linguagens como o CFC (Continuous Function Chart).  

Este formalismo foi aplicado e avaliado, de uma forma focalizada e detalhada, em um 

exemplo, o Sistema de Drenagem do Óleo de Infiltração, conforme Seção 3.5. Outro 

exemplo de aplicação foi desenvolvido e avaliado, utilizando-se as três contribuições no 

Sistema Hidráulico de Regulação de Velocidade (SHRV) de uma UHE apresentado no 

Apêndice A. Nestes exemplos de aplicação foi possível constatar a efetividade das 

propostas deste trabalho.  

(2) No que se refere à metodologia para concepção e modelagem de sistemas 

envolvidos na Automação Elétrica, sob uma visão da RUP, com algumas adaptações 

propostas, esta metodologia está dividida em etapas, sendo que cada uma é desdobrada em 

atividades que auxiliam na construção e documentação da modelagem e análise do sistema 

em desenvolvimento. As ferramentas auxiliares, 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. A utilização da UML como notação 

de linguagem no auxílio da modelagem de sistemas de controle, pode facilitar a 

comunicação entre especialistas de diferentes competências, como também auxiliar no 

processo de integração de diferentes áreas de conhecimento envolvidas. 

(3) Quanto à proposta de formalismo e método para análise dos modelos, ressalta-se 

primeiramente que 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 então 

verificadas no sistema controlado (Sistema de Controle + Objeto de Controle), ou seja, 
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integrado por meio de suas interfaces , de acordo com o método proposto. O 

formalismo para análise dos modelos é baseado na Verificação de propriedades funcionais 

padrões, algumas fundamentadas no Grafo de Alcançabilidade (GA) e outras relacionas à 

Álgebra de Sinais de saída, dos modelos. 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 dos objetos  integrados engloba os 

comportamentos esperados de ambos em uma única abordagem. Dessa forma, por 

exemplo, o possível não funcionamento de um sensor ou falha em um motor, a respectiva 

transição do seu modelo (objeto  do Objeto de Controle) não dispara e 

consequentemente a mudança de estados do sistema (Objeto de Controle + Sistema de 

Controle) não evolui.  

 Importa ressaltar que a metodologia proposta nesta tese não garante sempre uma 

solução ou uma solução mais adequada, pois a dependência da interpretação e interferência 

de quem realiza este procedimento pode ser vista como uma desvantagem. 

6.2 Proposta de Trabalhos Futuros 

Entende-se que esta tese não pode ser considerada como um trabalho conclusivo e que 

podem existir várias possibilidades de aprofundamento e aprimoramento para o 

prosseguimento do tema. Entre estas possibilidades, sugerem-se algumas de maior 

relevância, quais sejam: 

� Aplicação da metodologia proposta, de uma forma abrangente, no projeto completo 

de automação de uma UHE, considerando todos os sistemas envolvidos na 

automação da UG, prevendo-se a construção de uma biblioteca que comporta os 

objetos  mais utilizados, tanto da parte do Objeto de Controle quanto da parte do 

Sistema de Controle (o que é mais trabalhoso) e também, uma estruturação baseada 

em uma arquitetura hierárquica ou distribuída híbrida (hierárquica-modificada) de 

todos os sistemas envolvidos, com base nos conceitos de componentização . 

Como também, expandir a metodologia proposta, por meio da inserção de cenários 

específicos que tratam de hipóteses que consideram combinações de diferentes 

situações consideradas críticas e restritivas sob o ponto de vista de segurança do 

sistema, como por exemplo: casos de falhas, atuação de alguma proteção na partida 
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ou no desligamento do sistema em estudo, perda de tensão auxiliar de comando 

quando da atuação de alguma proteção da UG, hierarquia de prioridades de atuação 

de proteções, etc. 

� Construção de uma ferramenta computacional capaz de reproduzir de forma 

automática o formalismo e o método de análise dos modelos, com base no Grafo de 

Alcançabilidade e na Álgebra de Sinais de Saída.  

� Como implementar o Sistema de Controle modelado e verificado, na forma de um 

algoritmo, em uma das linguagens de programação do CLP (IEC 61131-3), com a 

garantia que as propriedades padrões verificadas nestes modelos possam ser 

mantidas e certificadas após a operação normal do sistema.  Ou seja, a 4ª. Fase – 

Realização, conforme ilustrado Figura 1.1, do Capítulo 1 e a Fase 2, identificada 

nas Figuras 5.2 e 5.3 do Capítulo 5. 

� Abordar outros tipos de sistemas como exemplos de aplicação da metodologia 

proposta, com o objetivo de desenvolver um maior número de modelos e aprimorar 

a metodologia. 

� Aprofundamento da metodologia e formalismos de modelagem e análise propostos 

neste trabalho, por meio da introdução da variável independente “tempo” e de 

variáveis analógicas, mudando-se a abstração e a abordagem para Sistemas 

Híbridos em vez de SDED. 

� Utilizar o formalismo de modelagem e análise para algoritmos de controle 

existentes, por meio da Reinterpretação da lógica do programa do CLP já 

implementado. Podem existir pelo menos duas razões para a Reinterpretação de um 

programa existente do CLP, em uma modelagem e análise formais:  

.  Muitos programas de CLP não foram elaborados com uma base formal, ou seja, 

com diferentes técnicas de acordo com a cultura do programador.  

. Já existem muitos programas de CLP, os quais dificilmente podem ser 

formalmente tratados. 


