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RESUMO 

Este documento é resultado de uma pesquisa que envolve a proposta de uma arquitetura com 

orientação a serviços de um sistema que integra e coordena um conjunto de sistemas 

produtivos teleoperados e geograficamente dispersos, no qual se adota uma abordagem de 

modelagem baseada em uma ferramenta formal, como é a rede de Petri, a fim de estruturar 

um procedimento não só para a construção dos modelos como também para a análise 

funcional das partes que compõem o sistema e que, posteriormente, são implementadas em 

uma arquitetura de controle distribuído. O texto apresenta a motivação e justificativa da 

pesquisa envolvendo o histórico do desenvolvimento dos sistemas produtivos (SPs); uma 

revisão da literatura onde, entre outros aspectos, mostram-se abordagens de outros 

pesquisadores para assegurar uma flexibilidade estrutural dos SPs; a proposta de uma 

arquitetura baseada numa formulação com orientação a serviços; a proposta de um 

procedimento de modelagem; e um exemplo de implementação dessas propostas. 

O desenvolvimento deste trabalho contribui para a área de SPs permitindo-lhes assegurar uma 

flexibilidade estrutural que facilita a reconfiguração do sistema frente a mudanças do 

ambiente produtivo. Neste sentido, considerando a heterogeneidade dos SPs, este trabalho 

propõe uma abordagem modular, com orientação a serviços, onde são conciliadas duas 

importantes características: o alto grau de autonomia dos módulos e a ampla 

interoperabilidade dos mesmos. Adicionalmente, a proposta desenvolvida assegura uma 

especificação precisa da troca de mensagens entre os módulos do SP. 
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ABSTRACT 

This document is derived from a research that involves the proposal of a service-oriented 

architecture for a system that integrates and coordinates a set of teleoperated production 

systems. This system is physically located in a dispersed way and adopts a modeling approach 

based on a formal tool known as Petri net. This approach structures a procedure to model 

construction to develop functional analysis of the parts integrating the system and that 

subsequently are implemented in distributed control architecture. The text presents the 

motivations for the research regarding the history of development of productive systems 

(PSs), a review of the literature where, among other aspects, it is shown the approaches of 

other researchers to ensure the structural flexibility of the PSs; the proposal for an architecture 

based on a formulation of a service-oriented approach, a proposal for modeling procedure, 

and an implementation example of these proposals. The development of this work contributes 

to the area of PSs enabling them to ensure a structural flexibility that facilitates the 

reconfiguration of the system against changes in the productive environment. In this sense, 

considering the heterogeneity of PSs, this work proposes a modular approach with service-

oriented principles, where two important features are conciliated: high degree of autonomy 

and global interoperability of the modules. Additionally, the developed proposal ensures a 

precise specification of the messages exchange among the modules of the PSs. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com VILLANI; MIYAGI; VALETTE (2007), os sistemas produtivos (SPs) são 

definidos como sendo aqueles que realizam um processo utilizando recursos materiais, 

equipamentos, recursos humanos e outras entidades físicas, para a produção de bens ou 

serviços. Neste sentido, os sistemas de manufatura integram um grupo especial de SPs que 

envolvem serviços e processos de transformação física de matéria-prima para agregar valor e 

gerar um produto. 

Segundo SHIMIZU; ZHANG; BATRES (2007), os avanços de SPs de manufatura têm sido 

marcados pelos desenvolvimentos tecnológicos (Figura 1.1), onde, inicialmente, a produção 

foi caracterizada por uma execução manual. Desta forma, este SP apresenta uma capacidade 

limitada tanto em quantidade como em variedade no tipo produção. Com o desenvolvimento 

tecnológico e a maior disponibilidade de recursos físicos, tem-se o que se chamou “revolução 

industrial”. Assim, emergiram novos paradigmas para os sistemas de manufatura. Nestes 

paradigmas, embora o fator chave fosse uma produção centrada na padronização para 

assegurar o incremento na capacidade de produção, ainda se conserva a limitação quanto à 

variedade no tipo de produção. Posteriormente, com a adoção do computador nas atividades 

envolvidas na manufatura, teve-se uma nova mudança de paradigmas. Neste sentido, o 

desenvolvimento de máquinas de comando em numérico, sistemas CAD/CAM, e sistemas 

flexíveis de manufatura, entre outros, aumentaram a capacidade de produção e a variedade de 

produção neste tipo de SP. Finalmente, a evolução dos sistemas de comunicação tem induzido 

uma nova alteração nos paradigmas. Assim, considerando que a Internet permite comunicação 

entre aplicações computacionais independente da localização geográfica, novas estruturas 

organizacionais de SPs foram concebidas. Nestas estruturas organizacionais os recursos 

produtivos podem estar localizados de forma dispersa e os processamentos das informações 

também são de forma distribuída. Desta forma, estas novas estruturas apresentam um maior 

grau de flexibilidade estrutural que os SP convencionais, o que lhes permite melhores 

condições para competir em um mercado globalizado e onde a produção é centrada na 

demanda de produtos mais personalizados. Neste ambiente, o fator chave está na capacidade 

de reconfiguração do SP (SHIMIZU; ZHANG; BATRES, 2007). O termo “reconfiguração” 

pode ser entendido como a capacidade do SP assegurar uma mudança rápida em sua estrutura, 

tanto em seus componentes de hardware como de software, para um rápido ajuste de sua 

capacidade produtiva e funcionalidades devido a mudanças no ambiente (SETCHI; LAGOS, 
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2004). Em Bi et al.(2008), são mostradas importantes características dos SPs reconfiguraveis, 

tais como: modularidade, escalabilidade e integrabilidade. Modularidade pode ser entendida 

como uma componentização do sistema, a escalabilidade representa uma flexibilidade no 

número de componentes do sistema, e a integrabilidade indica a possibilidade de interação 

entre outros componentes independente da tecnologia que eles utilizem.Adicionalmente, o 

termo “sistema distribuído” representa um tipo de sistema composto por subsistemas 

independentes instalados de modo disperso fisicamente de modo que, para o usuário do 

sistema,este é visto como uma única entidade sem a percepção dos seus subsistemas 

(TANENBAUM;VAN STEEN, 2007). Num sistema distribuído, um componente pode 

compartilhar os recursos dos outros componentes, o que assegura uma flexibilidade estrutural. 

Entretanto, este tipo de sistema apresenta novos problemas de segurança, integração, 

coordenação e escalabilidade, entre outros, que têm que ser superados para se chegar a uma 

efetiva implementação. 

Evento Configuração Fator Chave 

 

Fabricação manual 

                  Lotes pequenos 

                     Pouca variedade de 

                     Produtos 

 

 

Revolução industrial (1760) 

 

 

Lotes grandes 

        Pouca variedade de  

                  Produtos 

 

 

Padronização 

 

Computador (1946) 

 

 

 

Lotes variáveis 

                 Variedade no tipo 

                 de produtos 

 

 

Alta eficiência  

 

Internet (1986) 

 

 

 

Produção por demanda 

 

 

Distribuídos 

Flexibilidade 

 

Figura 1.1 - Evolução do sistema de manufatura (SHIMIZU; ZHANG; BATRES, 2007). 

 

1o Paradigma 

2o Paradigma 

3o Paradigma 
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De acordo com SHAH (2005), a reconfiguração das estruturas centralizadas dos SPs para 

uma estrutura distribuída tem sido incentivada, inicialmente, por um deslocamento das plantas 

produtivas destes SPs para países com reservas de energia, baixos salários dos operários, e 

com oferta de incentivos tributários. Atualmente, a descentralização tem sido também 

motivada por uma produção centrada na demanda de produtos mais personalizados (GREFEN 

et al., 2009). Assim, é fundamental que os SPs sejam concebidos visando diferentes formas de 

flexibilidade para seus produtos e processos produtivos, explorando devidamente as novas 

tecnologias, tais como: a infraestrutura disponibilizada pelo programa Tidia-KyaTera
1
 da 

FAPESP, que visa à criação de um ambiente colaborativo, baseado em uma rede de 

comunicação (de fibra óptica) com uma largura de banda de pelo menos 1TB/s. No contexto 

de novas tecnologias, MEHRA; ULSOY; KOREN (2000) apresentam a reconfiguração dos 

SPs de manufatura como um fator chave para seu desenvolvimento no futuro.  

Neste contexto, a integração e coordenação de tarefas podem ser consideradas como 

princípios que devem ser efetivamente assimilados e praticados nas interações entre os 

componentes de um sistema (organização) visando execução eficiente dos processos, 

assegurando assim melhores padrões de qualidade e produtividade. Assim, os avanços das 

tecnologias de informação apresenta-se como facilitadores da implementação de sistemas 

integrados e coordenados o qual lhes permite uma ágil reconfiguração. 

Do ponto de vista gerencial, uma verdadeira integração e coordenação entre os componentes 

de um SP foca nos processos de negócios que orientam as atividades e decisões dos 

envolvidos. Desta forma, em uma integração e coordenação dos componentes de um SP, 

centra-se na definição dos processos relacionados como: o gerenciamento dos fornecedores de 

serviços/recursos, relacionamento com os usuários desses serviços/recursos, e gerenciamento 

da movimentação física dos materiais/informações, o qual estabelece como e quando devem 

ocorrer interações entre as atividades nos diferentes subsistemas (que incluem SPs) 

envolvidos na execução do processo produtivo do sistema como um todo. Neste sentido, 

considerando que as atividades produtivas dos SPs podem ser caracterizadas de acordo com 

quatro processos principais: (a) desenvolvimento do produto, (b) execução das ordens de 

produção, (c) interação com usuários e (d) relacionamento com fornecedores, a capacidade de 

comunicação via internet de altíssima velocidade abre novas dimensões no relacionamento 

entre SPs (LUO; JYH-HWA; CHIH-CHIN, 2003). No caso de um SP distribuído 

                                                 
1
http://kyatera.incubadora.fapesp.br/portal/projeto-kyatera/rede-kyatera 
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geograficamente, centrado na demanda, com diferentes clientes e fornecedores, o processo de 

fabricação do produto pode ser ativado pelo pedido do cliente via internet e, a execução deste 

processo envolve o relacionamento e sincronização como os processos produtivos das 

empresas fornecedoras, isto é, subsistemas que são também SPs. Esta estrutura organizacional 

explora intensamente a utilização dos canais de comunicação com significativo incremento da 

quantidade de mensagens geradas e que são trocadas entre os componentes distribuídos. Por 

isto, é considerado o uso da infraestrutura disponibilizada pelo programa Tidia-KyaTera para, 

desta forma, garantir a manufatura de um produto com a execução integrada e coordenada de 

múltiplos processos em SPs dispersos geograficamente. 

Em BACKX; BOSGRA; MARQUARDT (2000) é apresentado o conceito de “coordenação 

distribuída”, o qual define a integração entre os componentes distribuídos mediante uma troca 

direta de informações entre eles. Desta forma, é estabelecida uma estrutura distribuída e 

hierárquica para abordar a complexidade da distribuição das operações a serem realizadas em 

cada parte do sistema, onde os desafios dos não-determinismos na integração são tratados na 

definição do processo de coordenação. Neste contexto, a adoção de um modelo formal na 

definição da “coordenação distribuída” torna-se fundamental. 

Adicionalmente, conforme VILLANI et al. (2005), os SPs podem ser vistos como sendo 

compostos por um sistema físico que troca informações com um sistema de informação 

específico chamado de “sistema de controle”. Entretanto, a alteração de um dado neste 

sistema de controle pode implicar na alteração do estado de uma entidade física. Neste 

sentido, a execução das operações nestas entidades não pode, em geral, ser posteriormente 

desfeita e, portanto, os danos gerados por uma falha podem atingir dimensões catastróficas em 

termos de segurança e valores econômicos. Assim, torna-se necessário que se considere 

formas confiáveis de validação e verificação das atividades realizadas nos SPs. 

A efetiva implementação de um SP disperso no contexto de processos integrados e 

coordenados implica a necessidade de superar vários problemas, tais como: assegurar a 

flexibilidade dos processos produtivos no sentido de viabilizar a integração e coordenação das 

partes (que podem ser SPs) que compõem o SP; implementar procedimentos de reestruturação 

de processos para atender a futuros requisitos; garantir a escalabilidade do sistema permitindo 

a inclusão de novos componentes (que podem ser SPs) sem reduzir o desempenho do sistema; 

manter uma padronização com o intuito de assegurar a integração em um ambiente 

heterogêneo próprio dos SPs; e otimizar a utilização da largura da banda de rede de 
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comunicação. Estes problemas indicam que se devem estabelecer meios adequados para a 

especificação e execução dos processos produtivos, em especial quanto às funções de 

controle, para garantir uma troca de mensagens de comando, com segurança. Deve-se também 

garantir a integridade da informação e o acesso e intervenções apropriadas aos operadores do 

sistema (SHEN; NORRI; KREMER, 1999). 

Considerando-se ainda os desafios na reconfiguração estrutural do SP, HAGEL; 

DURCHSLAG; BROWN (2002) evidenciam a importância de uma interação “suavemente 

acoplada” no desenvolvimento de um processo integrado e coordenado na definição de 

sistemas reconfiguráveis. O termo “suavemente acoplada” pode ser entendido como a 

separação da implementação (das aplicações que interagem) com a definição das 

funcionalidades (WOODS; MATEERN, 2006). Desta forma, torna-se recomendável uma 

abordagem modular focada na definição de interfaces, de tal forma que se viabilize a 

requisição padronizada de operações por meio desses módulos. Desta maneira, as operações 

dos módulos podem ser inseridas ou removidas mais facilmente em um processo. Assim, 

reforça-se a recomendação de uma abordagem formal para assegurar a flexibilidade na 

integração e coordenação dos módulos de SPs. 

Considerando que o ambiente de SPs é caracterizado também pelo alto grau de 

heterogeneidade, em virtude da variedade de tipos de dispositivos físicos e softwares 

envolvidos, a interoperabilidade também é um aspecto muito relevante. Com as padronizações 

estimuladas por propostas como o SOA (Service-oriented Architecture), uma “ponte de 

interoperabilidade” entre as diferentes camadas de controle pode ser estabelecida (WOODS, 

MATTERN, 2006). SOA representa um paradigma que envolve a organização e utilização de 

aplicações distribuídas de software que podem estar sob controle de diferentes proprietários. 

A idéia é assegurar um ambiente uniforme para oferecer, descobrir, interagir e utilizar as 

aplicações (programas computacionais) com o intuito de produzir efeitos desejados em 

relação a condições mensuráveis (MACKENZIE et al., 2006). Do ponto de vista estrutural, 

SOA apresenta-se como uma arquitetura modular que encapsula o funcionamento, ocultando 

a heterogeneidade das partes do sistema, permitindo, desta forma, características de 

flexibilidade, confiabilidade, e fácil implementação de soluções middleware (GROBA et al., 

2008). Assim, módulos são definidos e funções são atribuídas a cada um destes módulos de 

modo que estes representem uma abstração que permite unificar um conjunto de dados e 

interfaces para realizar operações, onde o conceito de operação referencia uma tarefa atômica 

(YONGLIN; JIANGUO; ZUYU, 2003). Desta forma, os módulos podem ser descritos, 
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publicados e dinamicamente requisitados independente do ambiente computacional. Segundo 

JAMMES; SMIT (2005), para uma adequada implementação da SOA, é necessário conciliar 

duas características contrárias dos módulos, isto é, autonomia e interoperabilidade. 

Autonomia representa um conceito básico de independência na definição do módulo tanto da 

implementação como de seu ambiente, além de uma especialização da sua funcionalidade. A 

interoperabilidade representa uma abstração da exposição do serviço mediante uma interface. 

Assim, torna-se necessário utilizar ferramentas formais com o objetivo de especificar um 

adequado ponto de conciliação destas características contrarias. 

Por outro lado, e considerando que a automatização de um SP deve ser concebida de 

maneira balanceada de modo tão rígido quanto seja possível e tão flexível quanto seja 

necessário (ADLEMO; ANDREASSON, 1996), é imprescindível que se disponha de um 

sistema de monitoração e teleoperação das diferentes atividades que integram o SP de maneira 

que se permita uma efetiva interação de operadores humanos em situações, tais como: gestão 

das atividades do serviço fornecido, arbitragem de conflitos, intervenções emergenciais, entre 

outras. O termo teleoperação implica o controle de um equipamento em uma localização 

remota, isto é, o operador e os equipamentos estão instalados de modo geograficamente 

dispersos e devem interagir para realizar uma tarefa. Um sistema de teleoperação, 

tradicionalmente é composto pelos seguintes elementos básicos: equipamento com sensores, 

atuadores, controladores que interagem com o objetivo de executar uma tarefa em um 

ambiente remoto. Adicionalmente, é permitido a um operador o envio de comandos e a 

recepção da informação do estado dos equipamentos e dos ambientes onde estes estão 

instalados por meio de um elemento chamado interface homem-equipamento, e um canal 

dedicado de comunicação entre a interface do operador e os equipamentos (GORADIA; 

NING; ELHAJJ, 2005). Assim, desde a apresentação dos trabalhos iniciais de sistemas 

teleoperados via internet como o projeto Tele-Garden
2
, da University of California Berkeley, 

e o projeto Telerobots
3
, da Western University, as aplicações utilizando redes de comunicação 

vêm sendo incrementadas. Assim, por exemplo, em ORTEGA; VILLALUENGA (2004) são 

citadas cinqüenta e seis referências de trabalhos desenvolvidos envolvendo teleoperação de 

laboratórios remotos via Internet. Adicionalmente, o grupo de pesquisa “Mecatrônica: 

modelagem, controle e decisão” (http://www.pmr.poli.usp.br/lsa) da Escola Politécnica da 

                                                 
2
http://telegarden.aec.at/html/spie.html 

3
http://telerobot.mech.uwa.edu.au 

http://www.pmr.poli.usp.br/lsa
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Universidade de São Paulo, têm desenvolvido diversos trabalhos orientados à ambientes 

distribuídos, como por exemplo, em JUNQUEIRA; VILLANI; MIYAGI (2005); e 

JUNQUEIRA; MIYAGI (2006), onde se propõe uma nova técnica de modelagem de SPs 

própria para simulação distribuída. Em ARAKAKI; MIYAGI; VILLANI (2005); ARAKAKI; 

MIYAGI (2006) é apresentado um método para o desenvolvimento do software de controle 

de sistemas considerado uma redução gradual dos serviços, isto é, degeneração de serviços 

devido a ocorrência de falhas. Em ARATA; MIYAGI (2005; 2006) tem-se a representação 

computacional de modelos considerando a heterogeneidade e integração dos modelos, e em 

VILLANI et al.(2006) é apresentado o desenvolvimento de um sistema para monitoração e 

controle remoto de um sistema de manufatura. 

Neste contexto, no desenvolvimento deste trabalho, é proposta uma arquitetura hierárquica 

de um SP distribuído centrada na demanda, onde se explora o conceito de orientação a 

serviços. Desta forma, se propõe um SP com flexibilidade estrutural considerando as 

características heterogêneas dos componentes que integram o SP distribuído. Adicionalmente, 

é proposta uma sistemática baseada numa ferramenta formal, como é a rede de Petri, para a 

caracterização tanto dos serviços que integram a arquitetura proposta como sua interação. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo geral 

Proposta de uma arquitetura com orientação a serviços aplicada a sistemas produtivos (SPs) 

teleoperados, dispersos geograficamente. 

A arquitetura proposta considera uma infraestrutura de internet de última geração, isto é, 

com velocidade igual ou superior a 1Tb/s, disponibilizada, por exemplo, pelo programa 

TIDIA/KyaTera da FAPESP. Neste sistema, além de se caracterizar um processo produtivo 

que envolve a atuação integrada e coordenada de diferentes SPs para obter um produto final, é 

disponibilizada a interferência de teleoperadores, nos processos produtivos definidos em cada 

um dos SPs envolvidos. O sistema com a arquitetura proposta é chamado de “sistema 

coordenado de teleoperação de sistemas produtivos” (SCTSP). 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 Desenvolvimento de um procedimento de modelagem que permita especificar um SP 

como um serviço. 

 Desenvolvimento de um procedimento de modelagem que permita especificar a 

integração e coordenação dos serviços dos SPs envolvidos na produção de um produto 

final. 

 Desenvolvimento de estratégias de controle que assegurem um ambiente coordenado 

do sistema produtivo (SP) 

 Desenvolvimento e implementação de uma arquitetura que permita operar um sistema 

produtivo (SP) disperso.  

 

1.2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A Figura 1.2 sintetiza o método de desenvolvimento de pesquisas na área de rede de Petri, 

citada em (JENSEN, 1992) e que também foi adotada no presente trabalho. 

Esta abordagem evidencia a forte relação entre teoria, ferramentas e aplicações, estando os 

três aspectos integrados no processo de desenvolvimento de um método e contribuindo 

sinergeticamente nos processos associados a cada um deles. 

 

TEORIA 

FERRAMENTAS 

APLICAÇÕES 

- modelos 
- métodos de análise 
- gerenciamento de recursos 

- edição de modelos 
- simulação de sistemas 
- análise de modelos 

- especificação de sistemas 

- análise de sistemas 
- implementação de sistemas  

Figura 1.2 - Ciclo para o desenvolvimento da pesquisa (JENSEN, 1992). 

É uma abordagem de engenharia que, considerando os aspectos formais associados à 

definição do modelo e dos métodos de análise aplicáveis, utiliza as aplicações como “motor” 

de desenvolvimento para ferramentas de suporte à aplicação do modelo. É uma fórmula 

plenamente bem sucedida do ponto de vista dos objetivos científicos, comprovada pelos 

inúmeros trabalhos desenvolvidos a partir da rede de Petri e das aplicações utilizando as 

ferramentas propostas. 

Uma caracterização tripartida, como a proposta em JENSEN (1992), é também seguida nas 

metodologias de projeto de sistemas. Citando outra abordagem, tem-se, por exemplo, o 
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trabalho de CALVEZ (1993) que identifica três aspectos básicos para a resolução de um 

problema: os métodos, as ferramentas e as técnicas (Figura 1.3). As técnicas fornecem o 

suporte direto à implementação, enquanto as ferramentas são utilizadas para implementá-las e 

os métodos permitem evoluir da definição do problema até a sua implementação. 

 

Figura 1.3 - Aspectos principais na resolução de um problema (CALVEZ, 1993). 

Também neste trabalho, os três aspectos identificados por JENSEN (1992) evoluíram 

simultaneamente, condicionando-se mutuamente. Os desenvolvimentos nas três áreas 

identificadas beneficiaram-se das sinergias resultantes das atividades em cada uma das outras 

duas áreas.  

A Figura 1.4 sintetiza as principais referências do presente trabalho em termos da trilogia 

apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 - Ciclo de desenvolvimento considerado nesta pesquisa. 

1.3. ORGANIZAÇÃO DESTE TEXTO 

O texto é estruturado, inicialmente, com uma revisão bibliográfica sob o qual se apóia a tese 

desenvolvida. Posteriormente, é feita uma descrição da arquitetura proposta. Depois, se 

descreve a proposta de uma sistemática para modelagem dos componentes que integram a 

arquitetura proposta e sua interação. Finalizando, se descreve um exemplo de aplicação. 

Assim, o capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica considerada para o desenvolvimento do 

trabalho. Neste capítulo são abordadas: 

TEORIA 

o Sistema a eventos discretos. 
o Sistema distribuído 

APLICAÇÕES 

o Sistema produtivo disperso 
o Sistema coordenado de teleoperação 
 

FERRAMENTAS 

o Visual Studio 2008 
o Step7 
o UML 
o Web Service 

o Rede de Petri 
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 A rede de Petri (RP) e uma forma de se realizar a interface entre modelos, dando subsídios 

para se determinar a forma como os sistemas podem ser modelados e integrados 

utilizando-se a arquitetura proposta; 

 Web Service (WS) assim como uma especificação para a integração destes chamada 

Business Process Execution Language for Web Services (WSBPEL). Assim como 

procedimentos para sua verificação e validação, utilizando ferramentas formais. 

 Arquiteturas de sistemas produtivo (SPs) com orientação a serviços, de forma que 

permitam uma flexibilidade na reconfiguração de sua estrutura. 

No capítulo 3 é apresentada a proposta de nomenclatura para a composição de modelos em 

RP. Adicionalmente, é apresentada uma arquitetura com orientação a serviços utilizando os 

padrões básicos da implementação da SOA com WS. Finalmente, neste capítulo é apresentada 

a proposta de um procedimento para a modelagem em Rede de Petri do “sistema coordenado 

de teleoperação de sistema produtivos” (SCTSP). 

O capítulo 4 é dedicado ao estudo de caso considerado neste trabalho, isto é, um sistema 

produtivo de montagem automatizada de peças que emula um SP disperso onde é aplicado o 

procedimento proposto no capítulo 3. No capítulo 5 são descritos os principais aspectos da 

implementação realizada para a avaliação das propostas. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho realizado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para alcançar os objetivos propostos foi realiza uma revisão bibliográfica, principalmente, 

nas áreas de sistemas distribuídos com orientação a serviços e, considerando este como um 

tipo de sistemas a eventos discretos e como se modela este por meio de rede de Petri. 

2.1. WEB SERVICE 

O Web Service (WS) é um conjunto de aplicações (programas de computador) que 

encapsulam operações de modo a compor módulos. Por meio de WS, as aplicações podem ser 

descritas, publicadas, localizadas e invocadas em uma rede de comunicação tipo WWW 

(World Wide Web) (GOTTSCHALK, 2007), e é possível considerar esta abordagem como 

uma instância da SOA. Um sistema que adota o WS envolve os componentes a seguir (Figura 

2.1):  

 

Figura 2.1 - Componentes doWeb Service. 

 Fornecedor do serviço (Service provider): que é o provedor de serviço (de 

processamento de informação) e representa a aplicação que hospeda o WS permitindo 

que os “clientes” acessem o serviço e disponibilizem os serviços no repositório de 

descrição de serviços. 

 Repositório de descrição de serviços (Service register): representa os servidores de 

registro e busca de WS baseados em arquivos de descrição de serviços que foram 

disponibilizados pelos fornecedores dos serviços, facilitando a localização deste, via 

internet, com os consumidores dos serviços. 

 Consumidor do serviço (Service requester): que é o “cliente” do serviço e representa a 

aplicação que está procurando, invocando ou iniciando uma interação com o WS. O 

cliente do serviço pode ser uma pessoa acessando o sistema por meio de um browser 
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ou uma aplicação realizando uma invocação aos métodos descritos na interface do WS 

e pelo qual busca informação no repositório de descrição de serviços. 

Em uma visão alternativa, o WS envolve uma configuração hierárquica de protocolos de 

serviço (Figura 2.2), os quais estão agrupados em camadas de serviços (CERAMI,2002), a 

saber: 

 Serviço de Transporte: 

Esta camada é responsável pelo transporte de mensagens entre aplicações. 

Atualmente, esta camada inclui HTTP
4
 (Hyper Text Transfer Protocol), SMTP

5
 

(Simples Mail Transfer Protocol), FTP
6
 (File Transfer Protocol), e protocolos mais 

recentes, tais como BEEP
7
 (Blocks Extensible Exchange Protocol). 

 Serviço de Mensagem: 

Esta camada é responsável pela codificação das mensagens em um formato XML
8
 

(eXtensible Markup Language). Essa linguagem permite além de descrever uma 

informação apresentar sua estrutura. Adicionalmente, o formato pode ser 

compreendido pelo homem. Atualmente, essa camada inclui RPC
9
 (Remote Procedure 

Call) e SOAP
10

 (Simple Object Access Protocol),  

 Serviço de Descrição:  

Esta camada é responsável pela descrição de uma interface pública para um 

determinado serviço (do WS). Atualmente, o serviço de descrição é realizado por 

meio do WSDL
11

 (Web Service Description Language). 

 Serviço de Aplicação: 

Esta camada programa as funcionalidades específicas do serviço oferecido. A 

implementação desta camada pode ser feita nas diferentes linguagens normalmente 

usadas, tais como: Java, C++, Visual Basic, entre outros.   

                                                 
4
http://www.w3.org/Protocols/ 

5
http://www.networksorcery.com/enp/protocol/smtp.htm 

6
http://www.networksorcery.com/enp/protocol/ftp.htm 

7
http://www.beepcore.org/ 

8
http://www.w3.org/TR/REC-xml/ 

9
http://penta.ufrgs.br/rc952/trab1/rpc.html 

10
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/ 

11
http://www.w3.org/TR/wsdl 

http://www.w3.org/Protocols/
http://www.networksorcery.com/enp/protocol/smtp.htm
http://www.networksorcery.com/enp/protocol/ftp.htm
http://www.beepcore.org/
http://penta.ufrgs.br/rc952/trab1/rpc.html
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
http://www.w3.org/TR/wsdl
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 Serviço de Coordenação: 

Esta camada é responsável pelo fluxo dos processos do sistema distribuído. O fluxo 

dos processos define o número de etapas que devem ser executadas e o conjunto de 

condições que determinam a ordem natural destas etapas. Neste sentido, esta camada 

envolve os programas de gerenciamento para permitir a integração e harmonização 

das atividades, em cada etapa, dos diferentes serviços envolvidos no desenvolvimento 

do fluxo dos processos do sistema distribuído. Atualmente, o serviço de coordenação 

é abordado por meio do BPEL (Business Protocol Executable Language). 

 

 

Serviço de 

registro - UDDI 

 

Serviço de Coordenação - BPEL 

Serviço de Aplicação - Java, C++,... 

Serviço de Descrição - WSDL 

Serviço de Mensagem - SOAP 

Serviço de Transporte - HTTP 

 

Figura 2.2 - Protocolos de serviços para a implementação de WS. 

Uma informação mais detalhada do WS pode ser encontrada em CERAMI (2002). 

2.1.1. Business Process Execution Language for Web Services (WSBPEL) 

A WSBPEL
12

 é comumente chamada BPEL. Esta linguagem foi concebida, inicialmente, 

por meio do trabalho conjunto das empresas Microsoft, BEA, e IBM. O documento resultante 

propõe uma linguagem de composição e coordenação (orquestração) de serviços (dos WS) 

sob a base de trabalhos anteriormente realizados, tais como: WSFL (Web Services Flow 

Language) da IBM, e XLANG da Microsoft. Adicionalmente, com o intuito de se ter uma 

especificação comercialmente neutra que incentive sua ampla aceitação, desde 2003, a 

entidade OASIS
13

 se tornou responsável pelas novas especificações desta linguagem.  

BPEL permite a descrição de dois tipos de processos: (i) processo abstrato, que é entendido 

como um protocolo de negócio, usado para especificar a troca de mensagens entre as 

diferentes partes, sem descrever o comportamento interno de qualquer um deles; (ii) processo 

executável, usado para especificar a execução ordenada de atividades que constituem um 

                                                 
12

http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html 
13

www.oasis-open.org 

http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html
http://www.oasis-open.org/
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processo, as partes envolvidas no processo, as mensagens trocadas entre estas partes e o 

tratamento de falhas e exceções requeridas no caso de erro ou exceções. 

Em termos gerais, BPEL é uma linguagem associada à WSDL (Web Service Description 

Language). Desta forma, WSDL é usada para especificar os serviços disponibilizados pelos 

WSs e a BPEL para definir a sequência operacional deles. Neste sentido, uma descrição em 

BPEL indica o relacionamento entre o processo empresarial e os parceiros por meio dos 

Partner links. Isto é, mediante a definição dos Partner links pode-se referenciar tanto os WSs 

que são invocados pelo processo descrito em BPEL como os “clientes” que invocam esse 

processo. Com o intuito de descrever o processamento de dados em mensagens e definir o 

estado de cada instância do processo, a BPEL também é usada para definir as variáveis de 

processo. Adicionalmente, a BPEL estabelece diferentes formas para descrever as atividades 

na dinâmica do processo de negócios: (a), “as atividades básicas” correspondem a uma ação 

atômica que indica uma interação com as partes externas ao processo, e (b) “as atividades 

estruturadas” que impõem restrições de execução e de comportamento sob um conjunto de 

atividades básicas envolvidas na atividade estruturada. A relação condicional entre as duas 

atividades é definida mediante um tipo de elemento de construção não estruturada chamado 

control link. Adicionalmente, duas operações booleanas relacionadas com os control link são 

definidas, a “transition condition‖ e a ―join condition‖. A ―transition condition‖, é uma 

operação referenciando uma variável de processo, e a join condition é uma expressão 

relacionada em termos da informação transportada pelos control links que referenciam uma 

atividade.  

Em VAN DER AALST et al.(2005), apresenta-se uma análise da BPEL baseada nas regras 

e procedimentos usados na área de workflow (RUSSELL et al., 2006). Em WORKFLOW 

PATTERNS
14

 é possível encontrar uma informação detalhada dessas regras e procedimentos. 

Em WOHED et al. (2002), é apresentada uma descrição em BPEL de todas as regras e 

procedimentos do workflow. Em VAN DER AALST; DUMAS; TER HOFSTEDE (2003), 

outras linguagens e regras de composição de serviços, tais como BPML
15

 (Business Process 

Modeling Language) e WSCI
16

 (Web Service Choreography Interface), são definidas segundo 

o procedimento do workflow.  

                                                 
14

http://www.workflowpatterns.com 
15

http://www.bpmn.org/ 
16

http://www.w3.org/TR/wsci/ 

http://www.workflowpatterns.com/
http://www.bpmn.org/
http://www.w3.org/TR/wsci/
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Considerando que a BPEL é uma linguagem textual informal, diferentes trabalhos têm sido 

desenvolvidos com o intuito de estabelecer uma formalização para a análise de propriedades. 

A seguir é apresentado um sumário dessas abordagens. 

2.1.2. Abordagens para a modelagem formal dos processos de integração e 

coordenação de Web Services 

Entre as abordagens que têm sido utilizadas para estabelecer uma semântica formal de 

processos para os processos descritos em BPEL pode-se citar a rede de Petri, os autômatos 

finitos, e a álgebra de processos. A seguir, são apresentados diferentes trabalhos propostos 

com o intuito de verificar e validar os processos de integração e coordenação de WSs.  

a) Rede de Petri (RP) 

No Instituto de Informática da Universidade de Humboldt na Alemanha, tem-se 

desenvolvido trabalhos relacionados à utilização da RP na análise de serviços e sua 

composição. Em MASSUTHE; REISIG; SCHMIDT (2005) é apresentada a open workflow 

net baseada na RP para obter um modelo do workflow de serviços que facilita a 

implementação da interação com outros workflows de serviço. Em resumo, na representação 

em RP é acrescentada uma interface de comunicação, a qual permite a análise da troca de 

mensagens entre serviços. A análise deste tipo de modelo é centrada no conceito de 

controlabilidade definido em SCHMIDT (2005), e que condiciona o controle de um serviço 

com sua possibilidade de composição, ou seja, na existência de um serviço parceiro que 

permita desenvolver sua dinâmica. Adicionalmente, para a análise da interação de serviços 

neste modelo, é disponibilizada uma ferramenta computacional em MASSUTHE; 

WEINBERG, (2008). Em LOHMANN (2007) a open workflow nets é usada para a 

representação das “atividades básicas”, “atividades estruturadas”, e do control link do BPEL. 

Assim, é referenciada uma ferramenta computacional chamada BPEL2oWFN que pode ser 

usada para sistematizar a transformação das descrições. Baseado nessa abordagem, um 

procedimento sistemático para a análise da interação de processos descritos em BPEL é 

apresentado em LOHMANN et al. (2006). Inicialmente, um processo é descrito em BPEL, e 

posteriormente é realizada a transformação da descrição em BPEL para o modelo em open 

workflow nets. Nesta transformação, um procedimento de representação gráfica é realizado 

utilizando a ferramenta BPEL2oWFN. Em seguida, utilizando uma ferramenta 

computacional, chamada Fiona, é realizada a análise da propriedade de controlabilidade do 
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modelo de composição de serviços. Em STAHL (2005), é desenvolvida uma representação 

completa de processos especificados em BPEL usando uma RP com a descrição do tipo de 

mensagem. Para a sistematização desta abordagem é apresentada a ferramenta computacional 

BPEL2PN. Finalmente, um framework hierárquico composto de quatro camadas: (i) 

especificações em BPEL; (ii) transformação; (iii) representação gráfica; e (iv) análise do 

modelo é desenvolvido em MARTENS et al.(2006). A camada de especificações é onde a 

definição dos processos é feita com BPEL. A camada de transformação disponibiliza 

ferramentas computacionais para um mapeamento bidirecional entre os elementos do BPEL e 

da RP; o resultado desta transformação pode ser visualizado na camada de representação 

gráfica. Finalmente, as ferramentas na camada de análise do modelo permitem estudar o 

modelo dos processos, gerando, por exemplo, o grafo de alcançabilidade.  

O Departamento de Tecnologia da Universidade de Eindhoven, Holanda, também tem 

realizado trabalhos na área de workflow. Em VAN DER AALST (1997) é desenvolvida uma 

representação de workflow baseada em RP. A semântica desenvolvida chama-se Workflow 

Net (WF-net) e baseia-se em uma propriedade chamada soundness. Este termo representa a 

integração das propriedades das RP de limitação e vivacidade. Em VAN DER AALST (1999) 

é apresentada uma ferramenta computacional para a análise da WF-net. Uma representação 

parcial das atividades especificadas em BPEL e em WF-net é apresentada em VERBEEK; 

VAN DER AALST (2005). Em VAN DER AALST; JØRGENSEN; LASSEN (2005a) é 

mostrada uma formalização dos requisitos de um workflow em um sistema de informação 

utilizando uma rede de Petri, que adiciona o conceito de cor nas marcas (token), por exemplo, 

para a duração de uma atividade. O conceito de cor nas marcas de RP, também pode ser 

explorado para permitir estruturar hierarquicamente modelos de grande porte (JENSEN; 

KRISTENSEN; WELLS, 2007). De forma complementar, em VAN DER AALST; LASSEN 

(2005b) é apresentado um trabalho de como se faz a transformação das estruturas descritas em 

RP e WF-net, para uma especificação em BPEL, além das considerações para a transformação 

do modelo em RP para uma descrição em WF-net. Adicionalmente, em OUYANG et al. 

(2007) tem-se uma formalização das funções de controle de BPEL derivado a partir do 

modelo em RP. Para a automação desse processo foi desenvolvida a ferramenta 

BPEL2PNML. Baseado nesse trabalho, em GARCIA MELO et al. (2008), foi proposto um 

procedimento sistemático de caracterização de sistemas produtivos (SPs) com orientação a 

serviços. Considerou-se a ferramenta computacional WofBPEL que utiliza dados do processo 

descrito em OUYANG et al. (2007), para realizar três tipos de análise: i) verificação de 
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atividades não atingíveis; ii) verificação de conflitos na recepção de mensagens; iii), 

verificação do consumo das mensagens para cada ação definida em processos especificados 

em BPEL. 

Em THOMAS; THOMAS; GHINEA (2003) é apresentada uma abordagem de modelagem 

do fluxo das mensagens e métodos disponibilizados em um WS utilizando RP. Assim, os 

lugares da RP representam as operações, as transições representam os eventos de ligação ou 

resposta nas interfaces do serviço, e as marcas representam as mensagens. Em ZHANG; 

CHUNG (2004) é apresentada uma formalização baseada na RP com o intuito de monitoração 

e verificação da dinâmica dos serviços (dos WSs). Nesta abordagem, os autores consideram 

três níveis de abstração: um nível onde é representada a definição dos serviços fornecidos por 

cada um dos componentes do sistema; um nível que considera as inter-relações entre 

componentes do sistema; e um nível onde as interconexões entre os diferentes WSs 

considerados no sistema são mapeados e devidamente modelados.  

Por outro lado, outros autores desenvolvem seus trabalhos focados apenas no uso da RP. 

Assim, em XINGUO et al. (2007), a RP é utilizada como ferramenta de verificação no projeto 

de composição de serviços. Um modelo em RP é construído considerando as interfaces de 

comunicação de cada um dos WSs participantes e as interligações entre as interfaces. A 

proposta tem como foco a caracterização do fluxo de mensagens na composição, o tipo de 

mensagem, a sincronização das mensagens, entre outros aspectos. Em YANG et al. (2005), 

um procedimento de verificação e análise é desenvolvido como resultado da transformação 

das especificações do processo BPEL em um modelo hierárquico em RP, o qual é analisado 

com base na geração do espaço de estados utilizando a ferramenta de simulação CNPTool. 

Nesse trabalho são apresentados os modelos em RP dos principais tipos de processos 

especificados em BPEL.  

b) Máquina de estados finitos 

Uma máquina de estados finitos ou autômato finito é uma ferramenta matemática de 

representação de SEDs. Desta forma, permite a modelagem do comportamento de um sistema 

que envolve estados, transições e ações. Um estado armazena informações sobre o passado e 

o presente do sistema, isto é, ele reflete as mudanças desde o estado inicial do sistema até o 

estado atual do sistema. Uma transição indica uma mudança de estado e é descrita por uma 

condição que precisa ser satisfeita para que a mudança ocorra. Uma ação é a descrição de uma 

atividade que deve ser realizada em um determinado momento. Uma definição formal das 
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máquinas de estado pode ser encontrada em CARROLL; LONG (1989); HOPCROFT; 

ULLMAN (2001); e VILLA (1997). 

Em WOMBACHER; FANKHAUSER; NEUHOLD (2004) é definida uma transformação 

em máquinas de estados finitas das principais atividades de processos especificados em 

BPEL. Nesta abordagem não são consideradas relações que permitem as dependências entre 

as atividades do processo, tais como control links e expressões relacionadas, nem é citada 

uma ferramenta para a transformação automática. Em uma abordagem similar, XIANG; 

TEVFIK; JIANWEN (2004) apresentam uma correspondência entre as atividades básicas e 

estruturadas especificadas em BPEL, e um autômato finito. Esta abordagem apresenta uma 

ferramenta de verificação de propriedades de sincronia e limitação nas mensagens. Uma 

abordagem sistemática para a modelagem e verificação da composição de WSs é apresentada 

em FOSTER (2003). Essa abordagem centra-se na descrição de Finite State Processes 

(MAGEE; KRAMER, 2006), para obter a especificação em BPEL. A verificação das 

propriedades do modelo é realizada por meio de uma ferramenta computacional. Em ZHENG; 

KRAUSE (2007) é definida outra semântica baseada em uma máquina de estados finitos para 

a modelagem de WSs. Esta semântica chama-se Web Service Automata. Os autores utilizam 

esta semântica para a análise do processo em BPEL considerando o tipo de dado nas 

mensagens. Está abordagem esta associada a uma ferramenta computacional, o DBEStudio.  

c) Álgebra de processo 

Desde que foi apresentada em MILNER (1980) apud (BERGSTRA; KLOP, 1984), a 

álgebra de processos tem sido utilizado na modelagem e análise de sistemas concorrentes. 

Esse formalismo está associado com uma semântica textual, onde um processo deve satisfazer 

um conjunto de axiomas e desta forma assegurar certas funcionalidades dos sistemas 

modelados. Adicionalmente, esse formalismo permite a verificação de processos que são 

executados concomitantemente. Uma definição da semântica da álgebra de processos pode ser 

vista em MILNER (1989) e MILNER (1994).  

No contexto específico da computação orientada a serviços, alguns autores têm apresentado 

diferentes abordagens. Em LUCCHIA; MAZZARA (2007) é desenvolvida uma definição de 

uma semântica, o web π, baseada em π-cálculo, uma extensão da álgebra de processos. Desta 

forma, os autores apresentam uma forma de fazer a correspondência com as principais 

atividades de um processo descrito em BPEL e os elementos de álgebra considerada. É 

importante mencionar que os autores não mencionam uma sistematização de sua 
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abordagem.Em ZHU et al. (2007) apresenta-se uma álgebra para descrição de processos em 

BPEL de acordo com quatro tipos de notações, isto é, as estruturas de uma descrição em 

BPEL são agrupadas: i) recepção e resposta; ii) âmbito; iii) gerenciamento de falhas; e iv) 

compensação. As estruturas de recepção e resposta representam atividades gerais de seleção, 

as quais podem ser de recepção de mensagem ou de envio de uma mensagem de resposta. As 

estruturas de âmbito representam as atividades de referência das variáveis locais de processo. 

As estruturas de gerenciamento de falhas representam as atividades de tratamento de falhas 

(throw). As estruturas de compensação representam as atividades de retorno a um ponto 

especial do processo quando uma atividade apresenta uma condição de exceção. 

Paralelamente a esses trabalhos, a definição de uma linguagem formal para a integração de 

WSs tem sido desenvolvida em VIROLI (2004). O autor define as principais atividades 

descritas em BPEL, e implementa a verificação das propriedades da composição de serviços 

por meio de uma ferramenta computacional chamada TuCSoN. Outra abordagem utilizando 

uma extensão de lógica temporal, definida em KOWALSKI; SERGOT (1986) é desenvolvida 

no trabalho de ROUACHED; PERRIN, GODART (2006). Neste caso, os autores representam 

as atividades básicas e estruturas de processos descritos em BPEL. A transformação de uma 

especificação em BPEL em uma especificação formal é sistematizada com a ajuda de uma 

ferramenta computacional, o BPEL2EC. Em KOSHKINA; VAN BREUGEL (2003) é 

desenvolvida a definição de uma semântica baseada em álgebra de processos. A semântica 

foca as principais atividades em um processo descrito em BPEL, e a verificação das 

propriedades do modelo do processo pode ser realizada por meio de uma ferramenta 

computacional chamada BPE-calculus. Em WEIDLICH; DECKER; WESKE (2007) é 

apresentada uma forma de formalização das principais atividades descritas em BPEL versão 

2.0 utilizando o π-calculos, uma extensão da álgebra de processos que visa facilitar a 

representação de sistemas concorrentes, onde a configuração dos processos pode ter 

mudanças no tempo de execução. Assim, os autores definem propriedades de consistência na 

composição do serviço baseadas nas propriedades de limitação e vivacidade de RP. Em 

FERRARA (2004) é utilizada outra extensão da álgebra de processos, o LOTOS, com o foco 

na representação dos processos em BPEL de acordo com uma abordagem de detalhamento 

hierárquico. Adicionalmente, é apresentada uma forma de verificação da equivalência entre 

processos descritos em BPEL. Uma formalização da ordenação da troca de mensagens é 

apresentada em SALAÜN; BORDEAUX; SCHAERF (2004). Os autores baseiam-se na 

semântica de álgebra de processos definida em MILNER (1989), o CCS. Desta forma, é 

realizada a verificação da dinâmica na troca de mensagens.  
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Uma comparação entre os principais formalismos incluindo, álgebra de processos e RP para 

a concepção e verificação de composição de serviços é apresentada em VAN DER AALST 

(2003a). Neste trabalho, é realizado um levantamento das principais características das 

abordagens que garantem uma representação consistente da composição de serviços. A 

principal diferença identificada entre os formalismos estudados é o ambiente de suporte 

gráfico associado à RP, e a necessidade da álgebra de processos em envolver um treinamento 

especializado do projetista na elaboração e interpretação dos modelos. Isto dificulta as 

comparações considerando os diferentes pontos de vista das pessoas envolvidas no projeto do 

sistema. Entretanto, em relação à abordagem dos autômatos finitos, que também pode estar 

associado a um ambiente de suporte gráfico, a representação da RP é considerada mais 

compacta além de apresentar características de “localidade”, entendendo este termo como a 

possibilidade de um evento acontecer em função somente da satisfação de suas condições 

prévias, facilitando assim o reuso do modelo e a verificação do cumprimento de novos 

requisitos do sistema considerado.  

2.1.3. Arquiteturas SOA em Sistemas Produtivos 

Uma abordagem visando a integração entre fornecedores, consumidores, clientes 

concessionários de um sistema industrial automotivo é apresentado em HOLMQVIST & 

PESSI (2004). Neste trabalho, os autores desenvolvem um sistema de informação baseado na 

integração de processos encapsulados em WSs, e que permite ativar o processo produtivo de 

fabricação das peças de automotores como resposta à demanda das concessionárias e clientes 

da indústria automotiva. 

Em YAN; LIANG; DU (2005) é apresentado uma arquitetura para implementar o controle 

remoto de instrumentos usando WSs com o intuito de disponibilizar laboratórios on-line. A 

arquitetura apresentada é composta de três camadas: (1) uma camada superior que relacionada 

com os conceitos de negócio, onde são estabelecidas as especificações do processo e do 

gerenciamento do laboratório; (2) uma camada intermediária que trata serviços específicos 

por meio de uma rede de comunicação local (LAN), ou uma externa, utilizando internet; (3) 

uma camada inferior de aplicação do serviço, a qual trata do processamento de dados do 

laboratório remoto.  

Uma arquitetura para a execução de serviços também é apresentado em MADHUSUDAN 

(2005). Seu trabalho centra na seleção, execução e monitoração de um WS. O WS neste caso 
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é composto por outros WSs. A execução das atividades dos WS segue à definição de um 

processo descrito em BPEL, o qual é selecionado de um repositório baseado na requisição de 

um cliente e disponibilidade do WS que o compõe.  

Em KUMAR et al. (2005) o processo de integração das funcionalidades de um sistema 

produtivo (SP) é chamado “virtualização do SP”. Para disponibilizar as funcionalidades do SP 

como um serviço, este trabalho utiliza um conjunto adicional de padrões para a definição do 

WS, como oWSRF
17

 (Web Services Resource Framework), o qual permite a monitoração do 

estado do serviço. Para a virtualização de um componente são propostos quatro pontos de 

vista do dispositivo: físico, operacional, cumprimento, e econômico. O físico considera 

aspetos técnicos de configuração, o operacional considera aspetos funcionais, o de 

cumprimento aglomera mecanismos para solução de conflitos para a realização de uma tarefa, 

e o econômico considera o custo de utilização desse recurso. Neste trabalho, é apresentado um 

exemplo de aplicação da disponibilização dos serviços de um AGV (Automatic Guided 

Vehicle) que foi implementado em linguagem Java. Com o conceito de virtualização, em 

SUA; GUOA; CHANGB (2005) é apresentada uma arquitetura SOA com o objetivo de 

permitir uma reconfiguração de um serviço chamado DMSPM (Dynamic Manufacturing 

Service Provision Mechanism). A infraestrutura apresenta uma distribuição hierárquica de três 

camadas: (1) uma camada superior, que disponibiliza as funcionalidades do sistema de 

manufatura ao usuário e, desta forma, deve receber os pedidos do usuário; (2) uma camada 

intermediária, de coordenação de serviços, que reúne os diferentes processos de negócios, tais 

como os de produção, logísticos, manutenção, entre outros; e (3) uma camada inferior, onde 

são disponibilizadas as funcionalidades dos recursos do SP como um serviço. A 

implementação desta arquitetura é realizada em linguagem C++. Em MENG; YEXIN (2005) 

é apresentada a arquitetura SOMG (Service Oriented Manufacturing Grid), baseada em um 

padrão chamado GRID
18

, que permite a interação de um conjunto de serviços (dos WS) 

estruturados na forma de uma rede com a conservação do estado. A arquitetura apresentada é 

multicamada: (1) Uma camada inferior chamada “recursos de manufatura”, em que são 

disponibilizados os serviços básicos dos recursos do sistema, tais como: equipamentos, 

espaços de armazenagem, entre outros; (2) uma camada intermediaria chamada de 

“agregação”, onde são disponibilizados meios para o registro, procura e descoberta dos 

serviços disponibilizados na camada 1, permitindo uma coordenação dos serviços; (3) uma 
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http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrf 
18

http://www.globus.org/toolkit/ 

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrf
http://www.globus.org/toolkit/
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camada chamada de execução onde uma rede dos serviços do sistema são disponibilizados 

baseados nos requerimentos de negócio; (4) uma camada chamada de supervisor que permite 

a configuração do sistema; (5) uma camada de apresentação onde são disponibilizadas as 

funcionalidades do sistema aos usuários. Em uma abordagem similar para sistemas de 

manufatura, em LIU et al. (2006) é apresentada uma estrutura para coordenar o uso 

compartilhado dos recursos, considerando a heterogeneidade e autonomia relativa de cada um 

dos componentes, além da organização dos serviços de manufatura fornecidos. Nesta 

abordagem tem-se, uma camada de recursos disponibiliza os serviços de cada componente e 

uma camada de abstração coordena os serviços dos componentes.  

Em KIM et al. (2006) é apresentada uma arquitetura SOA, chamada WSCPC (Web 

Services for Collaborative Product Commerce), que permite colaboração entre usuários na 

seleção do sistema de manufatura necessário para atender suas necessidades. Neste sentido, 

WSCPC procura o fornecedor dos serviços necessários, em seu repositório, agenda a atuação 

de cada serviço para atender ao pedido dos clientes, e coordena essas atividades. A 

abordagem selecionada para a coordenação das atividades é a de coreografia, implementada 

com o padrão WSCI (Web Service Choreography Interface). Esta arquitetura é composta de 

quatro componentes: (1) uma interface de portal de usuário, que permite formatar a 

requisições dos clientes; (2) um servidor de processo de negócios, que desenha o processo de 

negócios baseado nas requisições do usuário; (3) um módulo de informação, para atender os 

serviços de informação dos pedidos; (4) um módulo de serviços, que disponibiliza 

mecanismos para o registro e descoberta de serviços de sistemas de manufatura, e ligação aos 

serviços registrados. Em LI-FENG; ZHOU (2006) é apresentada uma arquitetura para o 

controle de um sistema flexível de manufatura. Neste trabalho é utilizado um padrão de 

comunicação MMS
19

 (Manufacturing Message Specification) e WS para disponibilizar os 

serviços dos equipamentos. MMS é uma especificação para a modelagem tanto da descrição 

dos dispositivos físicos como o intercâmbio de informações. Adicionalmente, esta 

especificação define o formato das mensagens. Assim, a arquitetura é composta de dois 

níveis, um de WSs que apresentam as funcionalidades dos equipamentos como serviços e que 

envia uma mensagem segundo as especificações MMS. O outro nível, de aplicações 

computacionais de usuários que coordena os serviços dos equipamentos de acordo como 

pedido dos clientes. Em KOMODA (2006) são referenciadas as arquiteturas SOA para o 

                                                 
19

http://www.sisconet.com/downloads/mmsovrlg.pdf 
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sistema de gerenciamento de um comboio de carros e o controle de uma máquina de 

fabricação de semicondutores. A estrutura do sistema de gerenciamento do comboio de carros 

é hierárquica onde, em um nível inferior, são disponibilizados os serviços básicos fornecidos 

pelos dispositivos ou equipamentos, tais como carros registrados e mecanismos para o 

registro e descoberta de novos dispositivos e equipamentos; em um nível intermediário, tem-

se o serviço de coordenação que permite a integração dos serviços do nível inferior o qual 

garante a consistência dos dados trocados; e em um nível superior, se encontram aglomerados 

serviços independentes, tais como: de gestão, controle de operações e gerenciamento dos 

dados, entre outros. Por sua vez, a arquitetura de controle do equipamento para a fabricação 

de semicondutores precisa ser flexível para dar resposta às mudanças tecnológicas dos 

semicondutores. Considerando que a estrutura física do equipamento dispõe de uma câmara 

de transferência a qual é alimentada por um número variável de braços mecânicos, o sistema 

de controle da máquina é integrado por um conjunto de módulos de controle, um para o 

gerenciamento das atividades da câmara chamado TM, e outros que controlam as atividades 

de cada braço, chamados de PMCs. O TM é um serviço que apresenta interfaces para os 

comandos do operador e para a ligação dos PMCs de forma dinâmica. Desta forma, este nível 

supervisiona os movimentos dos braços mecânicos. Em DELAMER; LASTRA (2006) é 

apresentado um trabalho relacionado com a orquestração de um serviço, o qual coordena as 

atividades de vários equipamentos em um sistema de manufatura onde as funções são 

encapsuladas como WSs. Os autores se baseiam nas semânticas definidas de WSs no contexto 

de uma ontologia para a composição e configuração de um serviço de manufatura no nível de 

equipamentos. O termo ontologia, neste caso, referencia uma forma de organizar um conjunto 

de conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre estes. 

BINDIETRICH; KIRN; SUGUMARAN (2007) apresentam um estudo de caso da geração 

do processo de negócios considerando a orientação de serviços dos fornecedores na produção 

de sapatos, o qual é implementado utilizando BPEL. Em ZEEB et al. (2007) é apresentado um 

trabalho de implementação da disponibilidade dos serviços de dispositivos embarcados 

utilizando o padrão DPWS
20

 (Devices Profile for Web Services). O DPWS estabelece um 

mínimo de restrições para garantir a prestação de um serviço por parte de dispositivos 

utilizando um conjunto de especificações que garantem a execução de serviços e envolve 

                                                 
20
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transmissão de mensagens com protocolo UDP
21

 (User Datagram Protocol) via internet. A 

implementação é baseada em outra implementação chamada gSOAP sendo ambas realizadas 

em linguagem C++. Outras abordagens com o padrão DPWS são referenciadas em 

KIRKHAM et al. (2008) com o foco na disponibilização das funcionalidades de dispositivos 

físicos mediante uma abordagem SOA. Inicialmente, o autor referencia um projeto apoiado 

pela União Européia chamada SIRENA
22

 (2003-2005), com o objetivo de definir uma 

infraestrutura que permite disponibilizar as funcionalidades de uma rede de dispositivos como 

um serviço. Os resultados deste projeto têm sido base dos projetos SODA
23

 e SOCRADES
24

, 

também apoiados pela União Européia. O objetivo de SODA é desenvolver uma infraestrutura 

que permita uma intensa interação dinâmica entre dispositivos. Assim, a arquitetura definida 

utiliza o padrão DPWS e permite tanto a definição das funcionalidades do dispositivo como 

um serviço como a agregação das funcionalidades dos dispositivos para realizar atividades 

mais complexas. Adicionalmente, é proposto um padrão para a definição dos serviços dos 

dispositivos para facilitar sua descoberta. O projeto SOCRADES, aborda particularidades dos 

dispositivos no ambiente industrial. Assim, a arquitetura proposta é hierárquica de quatro 

camadas: (1) uma camada inferior que disponibiliza as funcionalidades dos dispositivos na 

rede de comunicação como serviços; (2) uma camada acima que permite a agregação de 

dispositivos e definição de novas funcionalidades como máquinas; (3) mais acima, tem-se 

acamada com os serviços de processos, que define a sequência de execução dos serviços 

envolvidos; (4) uma camada superior, em que uma aglomeração de serviços é instanciada 

pelos usuários. Em MOREILA et al. (2008) é apresentada uma arquitetura hierárquica no 

contexto do projeto SOCRADES. A arquitetura é composta de quatro camadas: (i) 

equipamentos; (ii) integração; (iii) aplicações comerciais de gerenciamento integrado de 

manufatura da SAP
25

; e (iv) aplicações ad hoc. A camada de equipamentos envolve a 

disponibilização de serviços nos dispositivos no nível de chão de fábrica de acordo com o 

DPWS. A camada de integração fornece serviços adicionais tais como gerar históricos, 

descobrir serviços, orquestrar os serviços, monitoração de serviços, e dispõe de interfaces que 

viabilizam a interligação com aplicações integradas de manufatura fornecida pela SAP ou 

aplicações ad hoc.  
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Em CIANCETTA; D’APICE; GALLO (2007), uma estrutura SOA é definida para 

disponibilizar dinamicamente os serviços de dispositivos físicos. Nesse trabalho é utilizado o 

protocolo DHCP
26

 (DynamicHost Configuration Protocol) para uma configuração dinâmica 

dos IPs (Internet Protocol) de cada sensor no momento em que cada um se liga à rede de 

comunicação. A arquitetura proposta é composta de quatro camadas: CL (Central Lab); PLs 

(Peripheral Lab); FL (Field Labs); FI (Field Instrument). A camada CL coordena as 

funcionalidades dos laboratórios dos dispositivos na camada PL e, conforme seja necessário 

realiza as requisições das funcionalidades dos laboratórios na camada FL, ou instrumentos de 

campo aglomerados na camada FI. Em MENDES et al. (2007) é apresentada a arquitetura 

AWS (Agent-based Web Services) para o desenvolvimento de um sistema coordenado de 

manufatura. As funcionalidades de cada componente ou dispositivo do sistema são agrupadas 

em três níveis de serviços: (1) gerenciamento, (2) operação e (3) eventos, os quais interagem 

entre si para atingir o objetivo do sistema. Os serviços no nível (1) permitem a configuração 

dos componentes, os serviços no nível (2) apresentam as funcionalidades operacionais dos 

componentes, e os serviços no nível (3), supervisionam a ocorrência de eventos de alerta. A 

coordenação é realizada por uma aplicação computacional independente.  

Um sistema de controle de um SP baseado na SOA também foi definido em MENDES et 

al. (2008). A arquitetura define três componentes principais: (1) um componente que 

aglomera os sistemas mecatrônicos, chamado (MeC); (2) um componente que considera os 

processos, chamado (PCC); (3) um componente que fornece ferramentas de suporte, chamado 

(ISC). O MeC considera a combinação de recursos mecânicos, eletro-eletrônicos e 

computacionais que permitem o controle local de um dispositivo. Este componente apresenta 

as funcionalidades por meio deWSs. O PCC define a sequência de execução dos serviços 

disponibilizados nos componentes do MeCcom base no processo que foi verificado por meio 

da modelagem em RP de alto nível. O ISC permite a solução de conflitos na execução dos 

processos requisitados pelo PCC. Em casos simples, PCC e ISC podem ser integrados.  

Em DOMNIC; STAMATIS et al. (2008) é utilizada uma arquitetura com o intuito de 

integrar e coordenar os serviços disponibilizados por dispositivos com comunicação sem fio e 

as restrições de negócios são fornecidas pela aplicação comercial SAP II. Em um trabalho 

complementar, PUTTONEN et al.( 2008) apresentam uma arquitetura para a execução da 
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coordenação de serviços em um ambiente industrial baseado na definição de processos 

padronizados via BPEL.  

Tabela 2.1: Síntese de aspetos relevantes dos trabalhos SOA aplicados d alguma forma à área de SPs. 

Autores Tipo de sistema produtivo Modelagem 

formal 

Especificações adicionais 

HOLMQVIST; PESSI 

(2004) 

Sistema de fornecimento de 

partes automotivas 

Não Não 

 

YAN; LIANG; DU 

(2005) 

Laboratórios remotos Não GRID 

MADHUSUDAN 

(2005) 

Sistema de fornecimento de 

peças 

Não Não 

KUMAR et al. (2005) Sistema de veiculo guiado 

automaticamente 

Não Web Services Resource Framework 

SUA; GUOA; 

CHANGB (2005) 

Fabrica de fundição  Não Dynamic Manufacturing Service 

Provision Mechanism 

MENG; YEXIN (2005) Sistema de manufatura de 

peças 

Não GRID 

LIU et al. (2006) Sistema de manufatura de 

peças 

Não Web Service Resource Framework 

KIM et al. (2006) Sistema geral de manufatura Não Web Service Choreography 

Interface 

LI-FENG; ZHOU 

(2006) 

Sistema flexível de 

manufatura 

Não Manufacturing Message 

Specification 

KOMODA (2006) Sistema de manufatura de 

semicondutores 

Não Não 

DELAMER; LASTRA 

(2006) 

Sistema de montagem Não Web Ontology Language for service 

BINDIETRICH; KIRN; 

SUGUMARAN (2007) 

Sistema de manufatura de 

calçado 

Não Não 

ZEEB et al. (2007) Sistema de dispositivos 

embarcados 

Não Devices Profile for Web Services 

CIANCETTA; 

D’APICE; GALLO 

(2007) 

Sistema de sensores Não Dynamic Host Configuration 

Protocol 

MENDES et al. (2007) Sistema de robótico de 

transporte 

Sim  Devices Profile for Web Services 

KIRKHAM et al. (2008) Sistema de montagem Não Devices Profile for Web Services 

MOREIRA et al. (2008) Sistema de manufatura Não Devices Profile for Web Services 

MENDES et al. (2008) Sistema de montagem Sim Devices Profile for Web Services 

DOMNIC; STAMATIS 

et al. (2008) 

Sistema de sensores sim fio Não Devices Profile for Web Services 

GARCIA MELO et al. 

(2010) 

Sistema de montagem Sim Não 

PHAITHOONBUATHO

NG et al. (2010) 

Sistema de montagem Não Dynamic Host Configuration 

Protocol 

 

Em GARCIA MELO et al. (2010), os autores apresentam uma estrutura multicamada de 

três níveis que disponibiliza as funcionalidades de serviços de um SP disperso: (1) um nível 

inferior que agrupa os serviços básicos dos sistemas envolvidos no processo de negócio dos 

SPs que compõem o SP disperso; (2) uma camada intermediária, onde se tem o coordenador 
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que gerencia a execução dos serviços básicos; (3) uma camada superior, onde se localizam os 

WS que disponibilizam as funcionalidades dos SPs ao usuário (ou outros sistemas). 

Em PHAITHOONBUATHONG et al. (2010),é apresentada uma arquitetura multicamada 

que integra quatro níveis para apresentar os serviços dos dispositivos de controle (sensores, 

atuadores e de realização) numa estrutura de rede e uma camada de interação utilizando o 

padrão DPWS. 

A Tabela 2.1 apresenta uma síntese de alguns aspetos relevantes dos diferentes trabalhos 

de SOA aplicados de alguma forma à área de SPs, na qual se pode observar que poucos 

trabalhos foram encontrados que apresentassem a utilização de uma ferramenta formal para a 

especificação dos serviços da arquitetura SOA e a comunicação entre estes. Assim, os 

trabalhos que especificam os serviços mediante uma modelagem formal não apresentam um 

procedimento estruturado de forma que se assegure uma adequada especificação da exposição 

de um SP como um serviço e a coordenação e integração deles para obter um produto final. 

 

2.2. REDE DE PETRI 

A rede de Petri (RP) é um meio formal, gráfico e executável para especificação e análise de 

sistemas concorrentes e com uma dinâmica orientada por estados discretos e eventos 

instantâneos. Estes sistemas são chamados sinteticamente de sistemas a eventos discretos 

(SED). Desde sua apresentação por Carl Adam Petri (BRAUER; REISIG, 2006), a RP tem 

sido usada na modelagem e análise de diferentes tipos de aplicações tais como: protocolos 

distribuídos (KANESHIRO et al., 2007), aplicações industriais (NASSAR; GARCIA MELO; 

MIYAGI ,2007), tratamento de falhas (MORALES; MIYAGI; GARCIA MELO, 2007), 

análise do fluxo de processos (KIEPUSZEWSKI; TER; VAN DER AALST,  2003), controle 

supervisório (LEE; ZHOU; HSU, 2005)(GARCIA MELO; MORALES; MIYAGI, 2008), 

entre outras. Nas últimas décadas, diferentes extensões têm sido introduzidas explorando 

técnicas de interpretação, hierarquização, e modularização, entre outras (HASEGAWA; 

MIYAGI; TAKAHASHI, 1989) (LIU; MIYAGI; SCHREEK, 1994) (OUYANG,2007), 

facilitando a modelagem e análise de sistemas complexos onde a implementação ou a 

coordenação na distribuição dos componentes e atividades são fatores importantes.  

Segundo VAN DER AALST (1998), a RP tem as seguintes vantagens na representação de 

fluxo de processos: 
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 Semântica formal: permite maior clareza e precisão na representação de fluxo dos 

processos no modelo. Isto é um dos fatores que tem motivado o estudo da semântica 

das RPs. 

 Representação gráfica: além da semântica formal, uma representação gráfica facilita a 

compreensão do modelo e a comunicação entre o grupo de pessoas com interesse no 

sistema abordado. 

 Expressão: é uma representação que modela de forma natural as especificações de 

fluxos de processo em SEDs, tais como: concorrência, conflito, sequência, 

sincronização, assincronismo, ciclos, entre outras. 

 Informação: tem vasto material de divulgação em livros e artigos, que têm sido 

gerados pela comunidade científica. 

 Análise: diferentes técnicas de análise podem ser usadas para provar as propriedades 

do sistema (segurança, vivacidade, limitação, etc.) e calcular o seu desempenho 

(tempo de resposta, de espera, de ocupação, etc.). Desta forma, é possível especificar, 

verificar e validar diferentes estratégias de controle de fluxo de processos. 

 Independência: a RP fornece um ambiente de modelagem e análise o qual não é 

baseado em aplicações computacionais disponibilizadas por um fornecedor específico. 

 

De acordo com HASEGAWA (1996) e ZHOU; VENKATESH (1999), além das vantagens 

apresentadas anteriormente, outras características podem ser exploradas em aplicações de 

controle, tais como:  

 Abstração: permite a identificação de estados e ações de modo claro e explícito, sendo 

efetivo para monitoração do sistema em tempo real. 

 Procedimentos de modelagem: pode incorporar procedimentos do tipo refinamento 

(top-down) e do tipo composição modular (bottom-up) e híbrido por meio de técnicas 

como: reutilização e decomposição. 

2.2.1. Definição da Rede de Petri 

A rede de Petri é definida como um grafo bipartido composto por lugares (representados por 

círculos), e transições (representados por barras). Estes elementos são ligados mediante arcos 

orientados. É importante notar que ligações diretas entre elementos do mesmo tipo não são 

válidas (ROZENBERG; ENGELFRIET, 1996).  

http://www.amazon.com/s/ref=si3_rdr_bb_author/104-9975628-6805510?index=books&field%2dauthor%2dexact=Kurapati%20Venkatesh
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Assim, uma rede de Petri é definida pela tripla (P, T, F) 

onde, 

P: é o conjunto finito de lugares (indicação de 

elementos específicos da rede de Petri são 

apresentadas neste texto em Ariel itálico) 

 

T: é o conjunto finito de transições )  T  (P  ,  

P)  (TT)  (P  F  é o conjunto finito de arcos 

orientados 

 

Um lugar p é chamado de lugar de entrada da transição t se existe um arco orientado de p a t. 

O conjunto de lugares de entrada de t é denotado como t . Um lugar é chamado de lugar de 

saída da transição t se existe um arco orientado de t a p. O conjunto de lugares de saída de t é 

denotado como t . Analogamente, a notação  pp  e  têm uma interpretação similar, isto é, 

p  é o conjunto de transições que compartilham um lugar p como lugar de entrada. 

Adicionalmente, considera-se que os lugares podem conter um número inteiro e positivo de 

marcas, os quais são representados por pontos pretos em número equivalente à marcação. O 

estado do sistema é referido como a marcação M do sistema, ou seja, a distribuição de marcas 

nos lugares. Desta forma, M = (1, 2, 0, 1) indica que no estado atual o sistema tem uma marca 

no lugar p1, duas marcas no lugar p2, não têm marcas no lugar p3 e apresenta uma marca no lugar 

p4.  

Para dois estados M1 e M2, M1M2, para todo pP: M1(p) M2(p). 

Em princípio, assume-se que os lugares têm capacidade infinita de receber marcas. 

Considerando as transições como os elementos ativos da rede de Petri que definem as 

mudanças no estado da rede, estabelece-se que as condições de disparo das transições são: 

1- Uma transição t é dita habilitada se cada lugar de entrada de t tem um número de marcas 

maior ou igual ao número de arcos orientados entre t e o respectivo lugar. Este número 

de arcos é chamado de peso do arco. 

2- Uma transição habilitada pode ser disparada e, quando isto ocorre, as marcas nos lugares 

de entrada são reduzidas em um número equivalente ao peso dos respectivos arcos 
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orientados e as marcas nos lugares de saída são acrescidas em um número equivalente 

ao peso nos respectivos arcos orientados. 

Para uma rede de Petri, RP=(P, T, F), e um estadoM1, tem-se a notação a seguir: 

 :MtM 21  A transição t está habilitada no estado M1 e, quando ela é disparada, o estado da RP 

evolui para M2. 

:MM 21  faz referência a evolução do estado M1 para o estado M2. 

 :MM n1  representa uma sequência de disparos 1321 ...  ntttt tal que o estado evolui de M1 a 

Mn 

Neste sentido, um estado Mn é alcançável a partir de M1 (notação 
nMM

*

1  ) se existe uma 

sequência de disparos , tal que  n1 MM  . 

Uma rede de Petri com um estado inicial M0 é representada da forma (RP, M0). 

Uma informação detalhada sobre RP pode ser encontrada em MURATA (1989), REISIG 

(1992), PETERSON (1977), CARDOSO; VALETTE, (1997), e ZURAWSKI; ZHOU (1994). 

Análise da rede de Petri 

Uma vantagem de aplicar a rede de Petri (RP) ao estudo de SEDs é a sua formalização 

matemática que permite a verificação das propriedades de um sistema modelado (CARDOSO; 

VALETTE, 1997). Uma vez que o modelo em RP é construído, este pode ser analisado de 

duas formas: 

• Análise Estrutural: valida-se a lógica do modelo. Esta é uma análise estática com base 

na descrição estrutural do sistema modelado, dos dados e das regras que manipulam os 

dados e executam as tarefas. Assim, verifica-se a combinação de regras, dados e a 

estrutura que representam as entidades do sistema, isto é, verifica-se a composição das 

partes e se as relações entre elas são consistentes e completas.  

• Análise Comportamental: examina-se o comportamento dinâmico do modelo, isto é, sua 

funcionalidade.  

A avaliação do comportamento compreende a resposta de perguntas como: 
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1. O modelo produz todas as saídas devidas para um dado estímulo? 

2. O comportamento do modelo atende a os requisitos dos usuários? 

Para avaliar o comportamento, existem muitas técnicas, tais como: a simulação e a análise 

do espaço de estados. 

A análise das propriedades de um sistema modelado em RP pode ser realizada por meio de 

quatro abordagens principais: geração da árvore de alcançabilidade, análise da equação de 

estado, técnicas de redução e simulação, as quais são explicadas em ZURAWSKI; ZHOU 

(1994).  

2.2.2. PFS (Production Flow Schema) 

O PFS (MIYAGI, 1996) é uma classe de rede canal - agente (REISIG, 1992) devidamente 

interpretada e constitui uma técnica para desenvolver uma descrição de um sistema a partir de 

uma visão conceitual, ou seja, em um alto nível de abstração (SANTOS FILHO, 1998) sem o 

detalhamento do seu comportamento dinâmico. 

O PFS caracteriza um sistema a partir de seus elementos ativos e o fluxo de materiais e 

informações dentro de um processo produtivo. Esta abordagem baseia-se no princípio de que 

um sistema é composto por elementos ativos que realizam atividades, isto é,transformações 

sobre itens (materiais ou informações) e elementos passivos que realizam o armazenamento e 

a distribuição destes, existindo, portanto, uma inter-relação entre estes elementos para a 

descrição efetiva dos fluxos presentes no sistema. 

O PFS utiliza a técnica de refinamentos sucessivos por meio de uma abordagem top-down, 

de maneira que seja possível inserir progressivamente, no modelo, o detalhamento na 

descrição dos processos do sistema. O objetivo é representar o fluxo de operações tendo como 

referência a evolução dinâmica de um determinado processo. Deve-se salientar que o PFS, 

distintamente da RP, não possui o conceito de marcação, pois é um modelo conceitual do 

sistema com o foco na descrição estrutural dos fluxos de itens e informações/dados no 

sistema. 

O PFS é composto pelos seguintes elementos (Figura 2.3): 
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1. Atividade (indicações de elementos específicos do PFS são apresentadas neste texto em 

Arial): representa um componente ativo do sistema capaz de realizar transformações, isto é, 

ações. Graficamente, corresponde a um macro-elemento delimitado por colchetes e com 

inscrições em linguagem formal para especificá-lo. Cada atividade pode ser refinada em 

sub-atividades com as suas respectivas interações; 

2. Inter-atividade ou distribuidor: representa um componente passivo, não realiza 

transformação, mas é capaz de armazenar e distribuir os itens. Graficamente é indicado por 

uma circunferência. Uma inter-atividade deve existir sempre entre duas atividades que 

estejam relacionadas; 

3. Arco orientado: representa as relações entre as atividades e as inter-atividades. Os 

arcos indicam uma relação lógica, entre os componentes. Se a conexão se faz pela parte 

externa da atividade, indica um fluxo principal de itens no sistema e, se é realizada pela 

parte interna, indica um fluxo secundário (este fluxo não é obrigatório). Graficamente 

corresponde a uma seta. 

Uma informação detalhada do PFS pode ser encontrada em BASTIDAS (1999). 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Componentes do PFS. 

 

2.2.3. Metodologia PFS/RP 

Dentro das abordagens derivadas da rede de Petri, destaca-se o PFS/RP (Production Flow 

Schema/Rede de Petri), descrito em MIYAGI (1996) para sistematizar a modelagem de SEDs 

segundo uma abordagem hierárquica, onde, com base em sucessivos refinamentos é 

construído um modelo de forma progressiva e estruturada de modo que são preservadas as 

estruturas das atividades do nível superior e são também descritos os detalhes num nível 

funcional. A idéia é que, se um conjunto de regras é seguido na construção da rede de Petri, 

Pré-alarme Alarme 

Atividade Inter-atividade Fluxo principal 

Fluxo secundário 
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pode-se assegurar que este intrinsecamente apresenta propriedades desejáveis como 

vivacidade, segurança, reversibilidade, etc. Inicialmente o modelo conceitual do sistema 

(representando um alto nível de abstração do sistema sem detalhamento de sua dinâmica) é 

desenvolvido com PFS. Nesta etapa o propósito é modelar as principais características das 

funções que serão consideradas no sistema. A ênfase está na identificação dos componentes 

ativos e passivos do sistema, assim como do fluxo de itens (material e/ou informação) entre 

elementos. Um componente ativo é quem realiza uma atividade, um componente passivo é um 

distribuidor de itens. De acordo com a metodologia, os elementos do PFS são detalhados 

gradativamente segundo uma estrutura hierárquica.  

Este detalhamento pode gerar sub-grafos: 

1. totalmente em PFS; 

2. com alguns elementos em PFS e outros em RP; 

3. totalmente em RP. 

Na modelagem do comportamento dinâmico do sistema, o modelo em PFS é convertido 

progressivamente em um modelo em RP que detalha o funcionamento das diversas partes do 

sistema (até o nível desejado) (MIYAGI, 1996). 

O PFS/RP como técnica para modelar SEDs, originalmente foi proposta para aplicação em 

sistemas de manufatura, e neste campo tem sido usada para tratar sua modelagem e análise 

com sucesso (RIASCOS; MIYAGI, 2001) (NASSAR; GARCIA MELO; MIYAGI, 2007). 

 

2.3. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Neste capítulo apresentou-se os aspectos básicos para a implementação de SOA, como o 

WS, BPEL, e abordagens formais de verificação e coordenação de serviços. Adicionalmente, 

foram referenciados importantes trabalhos de soluções baseados em SOA aplicados a os SPs. 

Foram também apresentados os conceitos básicos de uma ferramenta formal de modelagem e 

análise como é a rede de Petri (RP) e da metodologia PFS/RP. Assim, no capítulo seguinte, 

apresenta-se como estes conceitos são explorados para o desenvolvimento de uma arquitetura 

distribuída com orientação a serviços e, para desenvolvimento de um procedimento que 

incorpora a metodologia PFS/RP com o intuito de especificar adequadamente tanto os 

componentes definidos na arquitetura como sua integração e coordenação.  
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3. PROPOSTAS 

3.1. PROPOSTA DASINTERFACES ENTRE MODELOS EM REDE DE PETRI 

 

Considerando o porte de sistemas reais, a representatividade do modelo, e a necessidade 

prática de manutenção e atualização desses modelos, devido às contínuas transformações em 

um SP distribuído, é necessário um tipo de framework onde dentro de uma arquitetura física 

cada componente tem seu respectivo modelo (estrutural e funcional) que se comunica por 

meio de interfaces próprias com outras partes do sistema. Assim, e baseado nos trabalhos 

anteriores que exploram as características de RPs na modelagem de sistemas 

independentemente de seu porte, natureza ou complexidade, descreve-se aqui como a RP 

pode ser utilizada como suporte de um framework para a modelagem de sistemas produtivos 

(SPs) dispersos. 

Em GOMES; BARROS (2005) apresenta-se vários trabalhos agrupados de acordo com a 

abordagem adotada para a composição de modelos em RP. Duas das soluções apresentadas 

são a fusão de lugares e a fusão de transições. Desta forma, as interfaces nos modelos são 

“coladas” em um ponto específico (lugar ou transição). Alternativamente, outras abordagens 

fazem uso de extensões na definição da RP. Assim, alguns trabalhos têm utilizado arcos 

habilitadores, e outros elementos que adicionam informação nas marcas.  

No presente trabalho é proposta uma nomenclatura que permita explicar o processo da 

composição dos modelos dos componentes de uma arquitetura distribuída, a qual é utilizada 

para que as formas de comunicação entre modelos em RP possam ser expostas e comparadas. 

Neste sentido, é proposta seguinte nomenclatura: 

 modelo requisitante – modelo em RP que, por meio de uma interface (lugar, transição 

ou arco habilitador), requisita a funcionalidade de um segundo modelo em RP; 

 modelo requisitado – modelo em RP que, por meio de uma interface (lugar, transição 

ou arco habilitador), disponibiliza uma funcionalidade para que outros modelos em RP 

possam utilizá-la; 

 interface requisitante ( ) – interface utilizada para chamar a funcionalidade desejada 

no modelo requisitado; 
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 interface requisitada ( ) – interface utilizada para receber solicitações de uma 

funcionalidade no modelo requisitado; 

 interface de resposta requisitante ( ) – interface utilizada para receber a informação 

requisitada; 

 interface de resposta requisitada ( ) – interface utilizada para o envio da informação 

requisitada; 

 canal de comunicação - conjunto composto por uma interface requisitante e uma 

interface requisitada, este canal pode ser de requisição ou de resposta. 

Uma restrição imposta neste trabalho para a comunicação entre modelos visando sua 

implementação computacional é o fato de que uma interface requisitante não pode ser 

instanciada, ou seja, ela só pode ser utilizada para requisitar a funcionalidade de um conjunto 

pré-determinado de tipos de modelo. Assim, uma interface requisitante só pode utilizar um 

canal de comunicação com uma determinada interface requisitada. Por outro lado, as 

interfaces do modelo requisitado permitem ser instanciadas apenas para um tipo pré-

determinado de modelo requisitante. Entretanto, uma funcionalidade do modelo requisitado 

pode ser solicitada por um ou mais modelos requisitantes.  

Utiliza-se aqui um exemplo (Figura 3.1) para ilustrar as diferentes abordagens para a 

definição das interfaces entre modelos de RP. Neste exemplo, os modelos requisitantes A e B 

enviam uma requisição mediante o disparo das transições TA0 e TB0, respectivamente. 

Analogamente, o disparo das transições TA1 e TB1 confirmam a chegada de uma resposta.  

O modelo requisitado inicia a execução da requisição mediante o disparo da transição TC0, e 

envia a resposta mediante o disparo da transição TC2. 

 

Figura 3.1 - Exemplo: modelos requisitantes (A, B), modelo requisitado (C ). 
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

Figura 3.2 - Composição de modelos a) fusão de lugares, b) fusão de transições, c) arcos habilitadores. 
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Na abordagem de composição por fusão de lugares (Figura 3.2a), as interfaces dos modelos 

requisitantes são explicitadas por meio dos lugares (interfaces requisitantes) IRA e IRB, e os 

lugares IResA e IResB (interfaces de resposta requisitante). Analogamente, as interfaces 

requisitadas são explicitadas por meio dos lugares, IRecT0, IRecT1, e as instâncias da 

interface de resposta requisitada mediante os lugares, IResT0, IResT1. No modelo requisitado 

são ainda acrescentados os lugares que representam a requisição que está sendo atendida (A ou 

B). Para o envio das mensagens e para a composição dos modelos, são estabelecidos os canais 

de comunicação da fusão de lugares. Neste sentido, o canal requisitante é definido pela fusão 

dos lugares de interface requisitante e interface requisitada, e o canal de resposta é definido 

pela fusão de lugares de interface de resposta requisitante e interface de resposta requisitada. 

Assim, o canal requisitante de A para C, canal requisitante AC,é definido com a fusão dos 

lugares de interface, IRA e IRecT0, e o canal requisitante de B para C, canal requisitante BC, 

é definido com a fusão dos lugares de interface, IRB e IRecT1. O canal de resposta de C para 

A, canal de resposta AC, é definido com a fusão dos lugares de interface, IResA e IResT0, e o 

canal de resposta de C para B, canal de resposta BC, é definido com a fusão dos lugares de 

interface, IResB e IResT1.  

Na abordagem de composição por fusão de transições (Figura 3.2b), as interfaces dos 

modelos requisitantes são explicitadas por meio das transições TA0 e TB0, e as interfaces de 

resposta requisitante com as transições TA1 e TB1. Analogamente, as interfaces requisitadas 

são explicitadas por meio das transições TC0T0 e TC0T1, e as interfaces de resposta 

requisitada pelas transições TC2T0 e TC2T1. Analogamente à fusão de lugares, no modelo 

requisitado são acrescentados lugares que representam a requisição que esta sendo atendida (A 

ou B). Para o envio das mensagens, para a composição dos modelos, são estabelecidos os 

canais de comunicação mediante a fusão de transições. Neste sentido, o canal requisitante é 

definido pela fusão das transições de interface requisitante e interface requisitada, e o canal de 

resposta é definido pela fusão de transições de interface de resposta requisitante e interface de 

resposta requisitada. Assim, o canal requisitante de A para C, canal requisitante AC, é 

definido com a fusão das transições de interface TA0 e TC0T0, e o canal requisitante de B 

para C, canal requisitante BC, é definido com a fusão das transições de interface TB0 e 

TC0T1. O canal de resposta de C para A, canal de resposta AC, é definido com a fusão das 

transições de interface TA1 e TC2T0, e o canal de resposta de C para B, canal de resposta BC, 

é definido com a fusão das transições de interface TB1 e TC2T1. 
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Na abordagem de composição com arcos habilitadores (Figura 3.2c), as diferentes interfaces 

são explicitadas mediante uma relação que associa alguns pares lugar-transição. Neste sentido, 

deve-se acrescentar alguns elementos ao modelo inicial com o intuito de compor o conjunto 

de relações entre lugar-transição para a explicitação das interfaces. Assim, a interface 

requisitante para o modelo A é a relação LAT0-TA0, e a interface requisitante para o modelo 

B é a relação LBT0-TB0, e as interfaces de resposta requisitante para os modelos A e B são os 

conjuntos TAT1-LAT1, TBT1-LBT1, respectivamente. Analogamente, as interfaces 

requisitadas são explicitadas mediante as relações, TC0T0-LCT0, TC0T1-LCT1, e as 

instâncias da interface de resposta requisitada mediante as relações, LC2T0-TC2T0, LC2T1-

TC2T1. Analogamente ao modelo de fusão de lugares, no modelo requisitado são 

acrescentados lugares que representam a requisição que está sendo atendida (A ou B). Para o 

envio das mensagens e para a composição dos modelos, são estabelecidos os canais de 

comunicação mediante um par de arcos habilitadores que permitem habilitar e assegurar a 

sequência de disparo nas transições envolvidas nas interfaces. Assim, o canal requisitante de A 

para C, canal requisitante AC, é definido pelos arcos habilitadores que habilitam o disparo das 

transições TA0 e TC0T0 com as marcações nos lugares LAT0 e LCT0, respectivamente. 

Analogamente, o canal requisitante de B para C, canal requisitante BC, é definido pelos arcos 

habilitadores que habilitam o disparo das transições TB0 e TC0T1 com as marcações nos 

lugaresLBT0 e LCT1, respectivamente. O canal de resposta de C para A, canal de resposta 

AC, é definido pelos arcos habilitadores que habilitam o disparo das transições TAT1 e TC2T0 

com as marcações nos lugares LAT1 e LC2T0, respectivamente. Analogamente, o canal de 

resposta de C para B, canal de resposta BC, é definido pelos arcos habilitadores que habilitam 

o disparo das transições TBT1 e TC2T1 com as marcações nos lugares LBT1 e LC2T1, 

respectivamente. 

Considerando as características das três abordagens, no presente estudo, optou-se aqui pela 

fusão de transições (Figura 3.2b). Com o intuito de simplificar a representação gráfica, é 

proposta uma notação para a interface requisitante, interface requisitada, canal requisitante, 

interface de resposta requisitante, interface de resposta requisitada, e canal de resposta (Figura 

3.3a). Assim, com o uso desta notação as diferentes instâncias dos canais de comunicação, 

requisitante e de resposta, que podem ser geradas, são ilustradas na Figura 3.3b.  
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(a)(b) 

Figura 3.3 - a) Modelo de fusão por transições, b) Modelo simplificado. 

 

3.2.PROPOSTA DA ARQUITETURA DO SCTSP 

 

A arquitetura do “sistema coordenado de teleoperação de sistema produtivos” (SCTSP) e 

que está sendo adotada como base neste trabalho, que visa disponibilizar as funcionalidades 

de sistemas produtivos (SPs) como serviços de maneira que seja possível integrar e coordenar 

o conjunto de SPs envolvidos no processo produtivo de um produto.  

3.2.1. Descrição da arquitetura proposta 

A organização dos componentes que integram o SCTSP está ilustrada na Figura 3.4. A 

arquitetura proposta considera que os clientes, operadores, e os SPs envolvidos estão 

dispersos geograficamente. Nesta arquitetura, o SCTSP disponibiliza para os clientes as 

―Interfaces Cliente‖, de forma que seja possível para estes enviar os pedidos (de fabricação 

de produtos) a um repositório por meio de diferentes dispositivos de comunicação (PDA, site 

de cliente, etc.), além de permitir-lhes fazer uma monitoração do estado do atendimento dos 

pedidos. Assim, é definido o ―Serviço de Gerenciamento de Pedidos‖ para atender aos 

pedidos antes mencionados. Considerando a característica operacional de um serviço, que tem 

como princípio não conservar o estado de execuções anteriores (stateless), o componente 

―Observador de Pedidos‖ colabora na atuação ativa/reativa do componente ―Serviço de 

Gerenciamento de Pedidos‖. Assim, o componente ―Observador de Pedidos‖ visualiza a 
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condição dos estados do pedido, caso o sistema tenha recursos disponibilizados para a atenção 

de mais pedidos, e este se comunica ao ―Serviço de Gerenciamento de Pedidos‖para que seja 

requisitado o ―Serviço de Integração e Coordenação‖ para iniciar a execução do pedido. 

Assim, o trabalho conjunto destes componentes permite o agendamento dinâmico dos pedidos 

a serem executados. Isto devido ao fato que a instância dos processos produtivos é baseada 

tanto na informação do estado do pedido no componente ―Banco de Dados‖, como na 

capacidade de atendimento de pedidos do SCTSP. 

Considera-se neste trabalho que os processos produtivos globais são coordenados de forma 

centralizada por um “orquestrador”, termo que define um integrador e coordenador de 

serviços, implementando, com isto, a efetiva integração dos diferentes SPs envolvidos na 

execução dos processos. O componente prestador desse serviço é chamado ―Serviço de 

Integração e Coordenação‖. 

Cada um dos SPs envolvidos, também chamados de subsistemas do SCTSP, é encapsulado 

no componente de ―Serviço do Sistema Teleoperativo de Produção‖. Em uma visão mais 

detalhada, cada um desses componentes é composto pelos seguintes subcomponentes: 

―Teleoperadores‖,―Serviço do Sistema Teleoperativo de Manufatura‖, ―Supervisório‖, 

―Controle Local‖, e “Dispositivos de Controle‖. As funcionalidades dos componentes são 

expostas por meio do ―Serviço do Sistema Teleoperativo de Manufatura‖. Desta forma, via as 

interfaces definidas nestes componentes, é possível tanto instanciar diferentes operações dos 

SPs, tais como: disponibilidade para atendimento de um pedido, ativação de uma instância de 

execução de um processo produtivo, resposta da execução dessa instanciação, como interagir 

com a ―Base de Dados‖, a qual é o componente que armazena as informações relevantes da 

execução ou monitoração dos processos produtivos, requisitantes do serviço, teleoperadores e 

dispositivos de chão de fábrica.  

O gerenciamento das atividades definidas nos processos produtivos, segundo o modo de 

operação (que pode ser teleoperação ou monitoração), é realizado pelo componente chamado 

―Supervisório‖. No modo de teleoperação, o “Supervisório‖ gerência a comunicação com o 

―Controle Local‖ e o serviço chamado “Serviço de Teleoperação‖ com o objetivo de 

requisitar a execução de atividades produtivas ou requisitar a configuração dessas atividades 

por parte de um operador, chamado ―Teleoperador‖, que está localizado em um local 

geograficamente diferente de onde estão os equipamentos do chão de fábrica do SP. Esse 

“Teleoperador‖ dispõe de “Interfaces Teleoperador‖, de forma que seja possível enviar os 
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telecomandos por meio de diferentes dispositivos de comunicação (PDA, site de cliente, etc.), 

além de permitir-lhes uma monitoração da execução dos pedidos. Desta forma, o 

―Teleoperador‖ é um usuário especial ativo que pode interferir diretamente na evolução das 

atividades produtivas. Entretanto, no modo de monitoração, a configuração das atividades 

produtivas encontra-se previamente programadas no “Serviço de Teleoperação‖. Neste modo, 

o ―Teleoperador‖ é um usuário especial que se limita a monitorar a evolução das atividades 

produtivas. Além disso, o ―Supervisório‖ realiza uma troca de mensagens com o ―Serviço do 

Sistema Teleoperativo de Manufatura‖ para verificar a disponibilidade dos equipamentos de 

chão de fábrica quando se tem necessidade de uma execução de um processo produtivo. 
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Figura 3.4 - Arquitetura do SCTSP. 
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O ―Controle Local‖ é definido por um conjunto de blocos funcionais, cada um responsável 

pela execução de uma atividade produtiva. Esses blocos são requisitados pelo ―Supervisório‖ 

de forma que assegurem o desenvolvimento do processo produtivo especificado em situações 

normais. 

Os ―Dispositivos de Controle‖ são elementos de controle instalados ao nível de chão de 

fábrica, por exemplo, sensores e atuadores,que interagem com o ―controle local‖com o 

objetivo de realizar uma atividade produtiva. 

3.2.3. Principais características da arquitetura proposta 

A arquitetura proposta adota uma abordagem SOA para assegurar um ambiente de 

coordenação na execução das atividades dos SPs. A estrutura proposta é multicamada de três 

níveis. (1) o nível superior ou nível 1, onde um serviço expõe a funcionalidade do SCTSP em 

uma rede de comunicação. Adicionalmente, neste nível são incorporados componentes que 

permitem a consolidação do atendimento de pedidos (de fabricação de produtos) considerando 

a limitação de recursos disponíveis; (2) uma camada intermediária ou nível 2, onde são 

abordados mecanismos de integração e coordenação dos serviços dos SPs envolvidos no 

processo produtivo de produtos. Desta forma, o coordenador garante a integração entre os 

serviços SPs, para o atendimento dos pedidos; (3) uma camada inferior ou nível 3, onde são 

tratados os serviços dos SPs que podem ser requisitados para o atendimento dos pedidos. 

Considera-se também a possibilidade de reconfiguração da estrutura de todos os SPs que 

podem ser envolvidos no processo produtivo do SCTSP. Essa reconfiguração permite tanto 

expor a funcionalidade de negócio como as funcionalidades que definem as operações 

produtivas dos SPs como serviços. Desta forma, é possível a interação do serviço de negócio 

com serviços de sistemas mais complexos, como o SCTSP. Adicionalmente, a requisição do 

serviço operativo está associada a operadores que atuam em diferentes localidades físicas. 
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3.3. PROPOSTA DE UM PROCEDIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DOS 
MODELOS DO SCTSP 

3.3.1. Descrição do procedimento proposto 

Neste capítulo é apresentado o procedimento que foi concebido e aprimorado para 

sistematizar a modelagem e análise dos processos produtivos do “sistema coordenado de 

teleoperação de sistemas produtivos” (SCTSP). 

Inicialmente, é proposto um procedimento para a modelagem e análise de cada um dos SPs 

do SCTSP, em que as suas funcionalidades possam ser disponibilizadas como serviços que 

são acessadas pela internet, além de permitir a teleoperação das diferentes atividades 

envolvidas nos processos produtivos desses SPs. Posteriormente, os SPs são caracterizados 

como os subsistemas que fornecem os serviços necessários para a execução dos processos 

produtivos do sistema disperso/distribuído (SCTSP). A parte inicial do procedimento é 

definida por cinco etapas as quais estão relacionadas conforme a Figura 3.5, e que são 

detalhadas em seguida. 

 

Figura 3.5 - Procedimento de modelagem dos SPs que integram o SCTSP. 

 

Etapa A1: limitação do escopo de cada um dos SPs 

Etapa A2: Definição de cada um dos SPs 

Etapa A3: Modelagem conceitual e funcional de cada um dos 

SPssub-sistema 

Etapa A4: Análise dos modelos de cada um dos SPs 

Etapa A5: Componentização de cada um dos SPs 
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Fim 



44 

 

 

Etapa A1: Limitação do escopo de cada um dos SPs 

Nesta etapa, procura-se identificar as características funcionais de cada um dos SPs por 

meio do levantamento das informações destes. Estas informações são também um meio para 

realizar uma análise preliminar e identificar os dados relevantes de cada subsistema e as inter-

relações entre eles. Estas informações permitem caracterizar os elementos dos subsistemas no 

nível qualitativo e quantitativo.  

Etapa A2: Definição de cada um dos SPs 

Nesta etapa, as informações levantadas na etapa 1 são utilizadas para estabelecer os 

requisitos de cada um dos SPs e suas interações com os outros sistemas envolvidos no 

processo produtivo. Estes requisitos são materializados na forma de uma definição das 

funcionalidades que garantem a alocação dos recursos para atingir os objetivos determinados. 

A definição dos requisitos é realizada mediante a geração de uma especificação em UML
27

. 

(Unified Modeling Language). 

A avaliação e a análise cuidadosa das informações trabalhadas nesta etapa devem permitir a 

identificação de problemas de interpretação das informações e verificação da necessidade de 

novos levantamentos, caso existam informações não suficientemente claras, contraditórias ou 

incorretas. 

Etapa A3: Modelagem conceitual e funcional de cada um dos SPs 

Nesta etapa, a modelagem das funcionalidades de controle de cada um dos SPs é 

desenvolvida sistematicamente segundo uma abordagem hierárquica por meio do PFS/RP 

(Production Flow Schema/Rede de Petri). 

Inicialmente, desenvolve-se a modelagem conceitual de cada uma das funcionalidades dos 

SPs definidas na etapa anterior. Assim, cada funcionalidade é transformada em uma 

atividade de um modelo em PFS. Posteriormente, cada atividade do modelo conceitual 

construído em PFS é transformada em modelos funcionais com o auxilio da RP. Finalmente, é 

realizada a composição dos diferentes modelos em RP.  Na integração dos modelos deve-se 

levar em consideração os conceitos apresentados no Capítulo 2. 

                                                 
27

http://www.uml.org/ 

http://www.uml.org/
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Etapa A4: Análise dos modelos de cada um dos SPs 

Uma vez obtidos os modelos funcionais de cada um dos SPs, realiza-se a análise do 

comportamento dos mesmos com a finalidade de validar e verificar se estes atendem 

adequadamente os respectivos requisitos funcionais. É preciso destacar que pelo 

procedimento proposto, se houver algum problema, deve-se voltar às etapas anteriores para 

fazer as correções necessárias de forma a obter um aprimoramento contínuo dos modelos, 

assim como a revisão das estratégias e/ou requisitos quando necessário. A etapa de análise dos 

modelos é composta por duas partes: validação e verificação. A validação consiste em 

assegurar que o modelo proposto para um sistema representa adequadamente suas 

funcionalidades. Neste sentido, os modelos gerados podem então ser validados por simulação 

segundo os requisitos considerados (CARDOSO; VALETTE, 1997). A verificação é a prova 

de que a semântica interna do modelo é correta, segundo a especificação do sistema modelado 

(CARDOSO; VALETTE, 1997). Por exemplo, as propriedades em geral investigadas nos 

modelos são: deadlock, estabilidade de seu comportamento dinâmico, existência de certos 

estados. Como ferramenta para simulação dos modelos considera-se neste trabalho o 

HPSim
28

. Uma das principais vantagens deste software é a possibilidade de acompanhamento 

da evolução do estado do sistema simulado de uma forma gráfica, o que auxilia na análise do 

modelo. 

Etapa A5: Componentização de cada um dos SPs 

Uma vez que o modelo dos subsistemas (SPs que compõem o sistema disperso/distribuído) 

foi desenvolvido, é realizada uma classificação das atividades definidas no PFS, de acordo 

com suas características funcionais visando identificar os diferentes componentes definidos na 

arquitetura do SCTSP. Assim, nesta etapa são agrupadas as atividades detalhadas num 

determinado nível de abstração no PFS de acordo a sua funcionalidade e considerando os 

componentes definidos na arquitetura de um SP exposto como um serviço. 

A segunda parte do procedimento foca nas interfaces que disponibilizam os serviços de cada 

um dos SPs envolvidos no SCTSP. Desta forma, é proposto um procedimento para a 

                                                 
28

http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/db/hpsim.html 

http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/db/hpsim.html
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composição e coordenação das atividades destes SPs. O procedimento é composto de quatro 

etapas, ilustradas na Figura 3.6, e detalhadas em seguida. 

 

Figura 3.6 - Procedimento para a composição do modelo que trata de coordenação dos SPs do SCTSP. 

 

Etapa B1: Definição da integração e coordenação dos SPs envolvidos 

Nesta etapa, é considerado o processo global de produção, isto é, a sequência de todas as 

atividades compreendidas desde a realização do pedido por parte do cliente, até a entrega do 

produto requisitado. È elaborada uma especificação dos requisitos das funcionalidades em 

UML. Desta forma, procura-se integrar os serviços oferecidos pelos diferentes SPs envolvidos 

de forma coordenada, focando a execução dos produtos requisitados pelos clientes. 

Etapa B2: Modelagem conceitual e funcional da integração e coordenação dos SPs 

envolvidos 

Nesta etapa, utiliza-se a técnica do PFS/RP para representar cada funcionalidade de 

integração e coordenação entre as partes do sistema até alcançar o modelo funcional em RP. 

Etapa B3: Análise do modelo funcional  

Uma vez obtidos os modelos dos processos que implementam as funcionalidades de 

coordenação do SCTSP, realiza-se a análise dos mesmos com a finalidade de validar e 

Etapa B1: Definição da integração e coordenação dos SP 

envolvidos 

Etapa B2: Modelagem conceitual e funcional da integração e 

coordenação dos SPs envolvidos 

Etapa B3: Analise do modelo funcional 

Etapa B4: Componentização do SCTSP 
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verificar se estes atendem adequadamente os requisitos e funcionalidades do sistema. Neste 

sentido, a validação dos modelos gerados é feita por simulação de acordo com critérios e 

situações segundo os requisitos considerados. Na verificação é feita uma análise das 

propriedades, dinâmicas e estruturais com base na semântica interna do modelo. Por exemplo, 

as propriedades em geral investigadas neste modelo são: deadlock, estabilidade de seu 

comportamento dinâmico, existência de estados desejados, reversibilidade. 

Etapa B4: Componentização do SCTSP 

Após o desenvolvimento do modelo de composição, é realizada uma classificação das 

atividades definidas no PFS, isto, de acordo com suas funções em componentes. Desta 

forma, é especificada a integração e coordenação dos diferentes serviços dos SPs envolvidos 

na geração de um produto final. 

3.3.2. Principais características do procedimento proposto 

No procedimento proposto para a modelagem de SCTSP, adota-se uma abordagem top-

down de compreensão e detalhamento dos SPs envolvidos no processo produtivo do SCTSP. 

Em seguida, adota-se uma abordagem bottom-up de integração e composição dos SPs 

envolvidos no SCTSP, ou seja, uma vez que os SPs que compõem o SCTSP em estudo estão 

especificados em detalhe por meio dos modelos em RP, inicia-se a definição da tarefa de 

coordenação que permite uma integração destes por meio da especificação da interação entre 

os modelos em RP. Como vantagens desta abordagem, pode-se destacar: 

 O direcionamento das tarefas do projetista para o desenvolvimento sistematizado e 

estruturado dos modelos; 

 A nítida distinção que se observa entre os modelos referentes ao controle e os modelos 

referentes ao objeto de controle que é fundamental não só para a análise desses modelos, 

mas para sua manutenção e atualização; 

 A reusabilidade de modelos, uma vez que os modelos complexos são compostos por 

modelos mais simples que por sua vez derivam da representação das atividades/eventos 

em grande parte muito comuns, frequentes e até repetitivas envolvidas na execução dos 

processos produtivos. 
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3.4. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capitulo apresentou-se as propostas que permitem definir uma nova estrutura 

organizacional de SPs que beneficie a reconfiguração de sua capacidade produtiva frente a 

distúrbios no ambiente produtivo. Assim, foi apresentada, inicialmente, uma proposta de uma 

nomenclatura para a composição de modelos em RP que permite simplificar a representação 

gráfica nas interações entre modelos. Adicionalmente, foi apresentada uma proposta de uma 

arquitetura que integra de forma coordenada os serviços dos SPs envolvidos na execução de 

um processo produtivo para obter um produto final. Esta nova estrutura organizacional está 

baseada nos princípios da SOA orientados a permitir uma ágil reconfiguração da estrutura do 

SP. Finalmente, com o intuito de realizar adequadamente a especificação dos diferentes 

componentes da arquitetura proposta assim como do comportamento dinâmico entre eles, foi 

apresentado um procedimento de modelagem e análise do SCTSP. O procedimento é dividido 

em duas partes. Em uma primeira parte, uma abordagem top-down é utilizada com o objetivo 

de especificar os serviços de cada um dos SPs envolvidos no processo produtivo na geração 

de um produto. Na segunda parte, uma abordagem bottom-up é utilizada com o foco de 

integrar e coordenar os diferentes serviços especificados na primeira parte do procedimento. 
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4. ESTUDO DE CASO 

A aplicação dos procedimentos e implementação prática de arquitetura do “sistema 

coordenado de teleoperação de sistema produtivos” (SCTSP) proposto em um sistema 

produtivo (SP) disperso/distribuído real não e viável atualmente, já que nenhuma empresa no 

mercado disponibilizaria suas instalações para a avaliação das contribuições, resultantes do 

presente trabalho. 

Por outro lado é fundamental que as propostas desenvolvidas sejam efetivamente 

implementadas e testadas em um caso real. 

Assim, neste trabalho, o estudo de caso considerado é de um sistema flexível de montagem 

automatizado e que está disponível e em operação no Laboratório de Sistemas de Automação 

(LSA) da EPUSP. Isto é, este sistema foi devidamente atualizado para emular um SP 

disperso/distribuído composto por uma série de subsistemas (SPs), cada um com certo grau de 

autonomia para execução de atividades produtivas e que quando devidamente coordenadas 

podem colaborar para a fabricação de produtos com diferentes características. 

 

4.1. DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Este sistema é composto por vários subsistemas, cada um com seu respectivo controlador. 

Originalmente, este sistema adotava uma arquitetura de controle centralizada e assim os 

controladores de cada subsistema estavam conectados entre si por meio de uma rede de 

comunicação proprietária e também a um microcomputador, que executava um programa de 

supervisão geral do sistema. Para o presente caso foi realizada a modernização desse sistema 

para que ele emulasse um SP disperso/distribuído. Assim para cada um dos subsistemas 

(estações de trabalho) foi projetado e implementado uma nova estrutura de controle onde os 

respectivos controladores estão agora conectados a um microcomputador específico deste 

subsistema por meio de uma placa dedicada. Com isto, cada subsistema possui autonomia de 

funcionamento e que emula uma planta e seus processos produtivos (cada subsistema é agora 

um SP). Os microcomputadores de cada subsistema estão agora conectados à Internet como se 

fosse a “porta” de comunicação de um SP independente. Além disso, esta estrutura considera 

que os operadores de cada um desses SPs estão também fisicamente distribuídos e atuando no 
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sistema via internet, assim como os usuários/clientes que encomendam a fabricação dos 

produtos e/ou desejam monitorar seus pedidos. 

A Figura 4.1 ilustra a estrutura do SCTSP que está sendo considerado. Os subsistemas SP1-

Alimentação, SP2-Inspeção, SP3-Transporte e SP4-Montagem utilizam os respectivos 

dispositivos físicos das estações de trabalho (módulos) do sistema automatizado de montagem 

do LSA. 
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Figura 4.1 - Arquitetura do SCTSP do caso de estudo. 
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O SCTSP considerado envolve a integração e coordenação de diferentes serviços de SPs que 

estão interligados por meio de uma rede de comunicação (internet) para troca de mensagens. 

Com esse objetivo é definido um elemento orquestrador de serviços chamado ―serviço de 

Coordenação e Integração”. Neste caso, cada um dos SPs fornece serviços específicos. 

Assim, o ―Serviço do SP2-Inspeção‖ encapsula o serviço de um SP de inspeção, exposto por 

meio do ―Serviço do Sistema Teleoperativo de Inspeção‖. Esse serviço está relacionado com 

o controle de qualidade e identificação das características físicas do produto fornecido 

pelo―Serviço do SP1-Alimentação‖, e que é disponibilizado pelo ―Serviço do Sistema 

Teleoperativo de Alimentação‖ para fornecimento da peça “corpo”, de maneira que sejam 

atendidas as especificações do produto requisitado pelo “Serviço de SP4-Montagem”, 

relacionado com o ―Serviço do Sistema de Teleoperação de Montagem‖, onde o 

desenvolvimento desse serviço realiza a montagem dos produtos finais ou “peças montadas” 

que podem ser de três tipos, dependendo das seguintes variáveis: 

- “corpo” prata com “êmbolo” preto, “mola” e “tampa”;  

- “corpo” rosa com “êmbolo” preto, “mola” e “tampa”; e 

- “corpo” preto com “êmbolo” prata, “mola” e “tampa”.  

O ―Serviço do SP3-Transporte‖, disponibilizado via “Serviço do Sistema de Teleoperação de 

Transporte‖, executa o transporte de peças do SP2-Inspeção para SP4-Montagem e a retirada 

dos produtos montados do SP4-Montagem. As solicitações de tipo e quantidade de produtos a 

serem fabricados são efetuadas por um cliente, via internet, por meio da requisição do 

―Serviço de Gerenciamento de Pedidos‖.  

É importante mencionar que o atendimento das especificações relacionadas com tempo de 

entrega e demais atividades de scheduling dos pedidos dos usuários não são consideradas 

nesta etapa inicial de desenvolvimento do SCTSP. A integração e coordenação da prestação 

dos serviços dos SPs são realizadas por um coordenador chamado ―Serviço de Integração e 

Coordenação‖. Assim, uma vez que o serviço de um SP tenha sido requisitado, uma troca de 

mensagens com o ―Supervisório‖ do SP é realizado com o objetivo de instanciar o respectivo 

processo produtivo. O desenvolvimento de cada atividade produtiva definida no processo 

produtivo é executado no ―Controle local‖ baseado na troca de mensagens com uma instância 

de execução do ―Serviço de Teleoperação‖. Desta maneira, os operadores, em cada um dos 

SPs do SCTSP, isto é, do SP1-Alimentação, do SP2-Inspeção, do SP3-Transporte, e SP4-
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Montagem, são chamados de Teleoperador Alimentação, Teleoperador Inspeção, 

Teleoperador transporte e Teleoperador Montagem. 

As peças que compõem o produto montado, “corpo”, “pino”, “mola”, e “tampa”, são 

ilustradas na Figura 4.2.  

 

           a)                        b)                    c)                          d) 

Figura 4.2 - Peças a serem montadas, a) corpo, b) pino, c) mola, d) tampa. 

 

4.2. PROCEDIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DOS MODELOS 

A seguir, para ilustrar as principais características do procedimento proposto para a 

construção dos modelos do SCTSP (Capítulo 4), um exemplo é apresentado considerando o 

serviço do SP1-Alimentação. 

Etapa A1: Limitação do escopo de cada um dos SPs 

Como um resumo do escopo do serviço do SP1-Alimentação, pode-se dizer que este é um 

SP que disponibiliza um serviço relacionado com o fornecimento de peças “corpo”, com 

diferentes características físicas relacionadas com a cor (rosa, preta e prata), e o material 

(metálico e plástico). Assim, para a execução das atividades que envolvem o serviço de 

alimentação, o SP1-Alimentação tem diferentes dispositivos de controle no nível de chão de 

fábrica, como 8 dispositivos de atuação, e 6 dispositivos de detecção. Estes dispositivos são 

identificados nas Tabelas 4.1 e 4.2, fazendo referência ao código, função, tipo de dispositivo e 

tipo de dado. Para o ajuste e configuração inicial do subsistema de alimentação, é 

disponibilizado um conjunto de dispositivos de comandos (Tabela 4.3) e de monitoração 

(Tabela 4.4). Os elementos pneumáticos precisam de uma pressão de operação mínima de 6 

Bar (87 Psi), e os elementos eletro-mecânicos devem ser alimentados com 24V CC. 
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Tabela 4.1: Lista dos dispositivos de atuação do subsistema de alimentação. 

Cód. Função Tipo de dispositivo Tipo de 

dado 

1A Retira a peça “corpo” do buffer Cilindro pneumático de 

simples efeito. 
-- 

2A Gerador de vácuo e ventosa Gerador de vácuo e ventosa. -- 

3A Transporta a peça “corpo” ao subsistema 

seguinte 
Cilindro pneumático giratório 

de dupla ação (braço 

basculante) 

-- 

1Y1 Altera o estado de válvula de atuação do 

cilindro 1ª 
Solenoide Booleano 

3Y1 Altera o estado de válvula de atuação do 

cilindro 3A na posição de alimentação 
Solenoide Booleano 

3Y2 Altera o estado de válvula de atuação do 

cilindro 3A na posição de inspeção 
Solenoide Booleano 

2Y1 Altera estado de válvula de atuação para 

posição de desligar o gerador de vácuo 
Solenoide Booleano 

2Y2 Altera estado de válvula de atuação para 

posição de ativar gerador de vácuo 
Solenoide Booleano 

 

 

Tabela 4.2: Lista dos dispositivos de detecção do subsistema de alimentação. 

Cód. Função Tipo de dispositivo Tipo de dado 

1B2 Detecta se o pistão está 

regulado (carrega peça “corpo” 

do depósito) 

Sensor magnético de 

proximidade  
Booleano 

1B1 Detecta se pistão está estendido 

(retirou e retém peça “corpo”) 
Sensor magnético de 

proximidade 
Booleano 

3S1 Detecta se cilindro 3A está 

posicionado no subsistema de 

alimentação 

Sensor de contato 

mecânico 
Booleano 

3S2 Detecta se o cilindro 3A está 

posicionado no subsistema de 

inspeção 

Sensor de contato 

mecânico  
Booleano 

2B1 Detecta se a garra ventosa 

pegou a peça “corpo” 
Vácuostato Booleano 

1B4 Detecta a presença de peças 

“corpo” no buffer do 

subsistema de alimentação 

Sensor óptico Booleano 
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Tabela 4.3: Lista dos dispositivos de comando do subsistema de alimentação. 

Cód. Função Tipo de dispositivo Tipo de dado 

S1 Comando de início do processo 

de alimentação  
Chave de contato  Booleano 

S2 Comando de reset do 

subsistema de alimentação 
Chave de contato Booleano 

S3 Comando de comunicação com 

o microcomputador 
Chave de contato Booleano 

S4 Comando de controle 

automático/manual do sistema 
Chave de contato Booleano 

S5 Comando de parada do sistema Chave de contato Booleano 

NOT

AUS 
Comando de parada de 

emergência 
Chave de contato Booleano 

 

Tabela 4.4: Lista dos dispositivos de monitoração do subsistema de alimentação. 

Cód. Função Tipo de dispositivo Tipo de dado 

H1 Indica se subsistema está ativo Relé Booleano 

H2 Indica o estado inicial do 

sistema 
Relé Booleano 

H3 Indica se o buffer de peça 

“corpo” está vazio 
Relé Booleano 

H4 Indica o estado do canal de 

comunicação 
Relé Booleano 

 

Etapa A2: Definição de cada um dos SPs 

Baseados nas informações levantadas na etapa anterior, neste estágio são definidos as 

operações do SP1-Alimentação. Na Figura 4.3 essas operações são apresentadas mediante 

uma representação de caso de uso da UML. Assim, o SP1-Alimentação fornece interfaces 

para interagir com os atores externos, ―SCTSP‖ e ―Teleoperador Alimentação‖. Aqui o 

termo “ator” representa um componente que não é controlado pelo SP1-Alimentação. Desta 

forma, o SCTSP pode requisitar operações, tais como: ―Pedido Peça‖, ―Movimentar 

Transportador Sentido Horário‖e ―Disponibilidade Alimentação‖, e um ―Teleoperador 

Alimentação‖ pode interagir com o SP1-Alimentação por meio das operações de ―Acesso‖, 

―Consulta Estado SP1‖, ―Solicitar Telecomando‖ e ―Atualiza Modo deTeleoperação‖. 

Assim, por meio da operação ―Disponibilidade Alimentação‖ o SCTSP é informado das 

condições do SP1-Alimentação para atender um pedido de fabricação de peças. Para 

determinar esta condição de serviço são requisitadas as operações ―Disponibilidade 
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Equipamentos‖ e ―Disponibilidade Teleoperador‖, com o objetivo de testar o estado dos 

equipamentos de controle e “Teleoperador Alimentação‖, respectivamente.  

SP1- Alimentação

Pedido

Peça 

Disponibilidade 

Alimentação

Acesso

Execução

Disponibilidade

Disponibilidade

Equipamentos

Disponibilidade

Teleoperador

Execução

Pedido Peça

Execução

Atividades 

Produtivas

Solicitar 

Telecomando

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>
<<usa>>

<<usa>>

SCTSP

Teleoperador

Alimentação

Atualiza Modo de 

Teleoperação

Estado

Equipamentos

<<usa>>

 Novo 

Teleoperador

Consulta Estado

SP1

Movimentar

Transportador

Horario 

Execução

Movimentar

Transportador

Antihorario 

<<usa>>

<<usa>>

 

Figura 4.3 - Definição do SP1-Alimentação. 

O SCTSP realiza um pedido de peças mediante a operação de ―Pedido Peça‖. 

Adicionalmente, considerando que a posição do atuador transportador da peça “corpo”, A3, 

tem que estar no SP2-Inspeção para executar a operação ―Pedida Peça‖, o SCTSP realiza a 

configuração do atuador transportador da peça “corpo“ mediante a operação ―Movimentar 

Transportador Sentido Horário‖. Por outro lado, a operação “Consulta Estado SP1‖ pode ser 

requisitada por um ―Teleoperador Alimentação‖ autorizado, que tem acesso ao SP1-

Alimentação por meio da função ―Acesso‖, para fazer um acompanhamento do atendimento 

do pedido do qual é responsável. A operação ―Atualiza Modo de Teleoperação‖ permite a 

definição da participação de um ―Teleoperador Alimentação‖ autorizado no atendimento do 

pedido de peças. Assim, no modo monitoração, a participação é passiva e limitada ao 

acompanhamento do processo produtivo; já no modo teleoperação a participação é ativa, 

permitindo ao operador realizar a reconfiguração do desenvolvimento da atividade produtiva. 

Neste contexto, uma vez que a operação “Solicitar Pedido Peça‖ tenha sido requisitada pelo 

SCTSP, esta faz uso da operação “Execução Pedido Peça‖ para desenvolver o processo 

produtivo que executa o pedido de fabricação da peça. A execução de cada uma das 
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atividades produtivas é realizada por meio de um chamado à operação “Execução Atividades 

Produtivas”, e baseada na mensagem previamente recebida de uma requisição da operação 

―Solicitar Telecomando‖. O registro dos estados dos equipamentos de fábrica é executado na 

operação ―Estado Equipamentos‖. O ―Teleoperador Alimentação‖ utiliza a operação “Nova 

Teleoperador” para realizar o cadastro de um novo teleoperador. 

 

Etapa A3: Modelagem conceitual e funcional de cada um dos SPs 

Nesta etapa, uma vez definido o SP1-Alimentação, cada operação é transformada em uma 

atividade no modelo PFS. Esta é a tarefa inicial para desenvolver o modelo funcional do SP1 

por meio de um refinamento de cada atividade segundo a metodologia PFS/RP. Assim, a 

Figura 4.4 ilusta o refinamento da atividade[Pedido Peça]. Neste refinamento é apresentada 

uma sequência de atividades para a prestação do serviço de alimentação de peça. 

Inicialmente, a atividade[Início Pedido de Peça] é ativada quando uma mensagem requisitando 

um pedido de peças ao SCTSP é recibida. Depois, a atividade[Consulta Condição de 

Disponibilidade] confima a condição que define uma reserva prévia do SP1 com operação 

“DisponibilidadeAlimentação‖. Se o SP1-Alimentação estiver disponivel, ou seja, se os 

recursos disponiveis permitem atender um pedido, a atividade[Solicita Execução de Pedido] 

prepara e envia uma mensagem para ativar a atividade[Execução Pedido Peça], a qual é uma 

atividade que requisita a execução do processo produtivo do fornecimento da peça “corpo”. 

Depois, chega-se a um estado de espera. A seguir, a atividade[Resposta Execução de Pedido] é 

ativada quando se recebe uma mensagem da atividade[Execução Pedido Peça], confirmado o 

fornecimento da peça do pedido. Finalmente, a atividade[Notificação Pedido Peça] é ativada 

para informar o sucesso ou não da execução do serviço de alimentação ao SCTSP.  

Consulta 

Condição de 

Disponibilidade

Solicita

Execução de

 Pedido 

Resposta  

Execução de 

Pedido

Notificação

Pedido Peça

 

Pedido Peça

Inicio Pedido

 de Peça 

Não

Sim

 

Figura 4.4 - Refinamento da atividade[Pedido Peça]. 

A Figura 4.5 apresenta o refinamento da atividade[Execução Pedido Peça]. Neste 

refinamento é apresentado uma sequência de atividades baseada no processo produtivo que 

executa o pedido de peças. Inicialmente, esta atividade é ativada quando recebe uma 
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mensagem de requisição da execução de um pedido de fabricação de peças. A seguir é 

realizada uma preparação e envio de uma mensagem na atividade[Solicita Telecomando 

Atividade N] para requisitar a atividade[Solicitar Telecomando]. Uma vez recebida uma resposta 

na atividade[Resposta Telecomando Atividade N], prepara-se e envia-se uma mensagem de 

execução da atividade produtiva para a atividade[Execução Atividade Produtivas]. A seguir, uma 

mensagem de resposta de execução da atividade produtiva permite ativar a 

atividade[Resposta Atividade Produtiva N]. Finalmente, uma mensagem de resposta da execução 

do processo produtivo de fornecimento de peça é enviada por meio da atividade[Notificação 

Execução]. 

Inicio 

Execução Notificação 

Execução

Solicita 

Telecomando 

Atividade N

Resposta 

Telecomando 

Atividade N 

Solicita 

Atividade 

Produtiva N

Próxima 

Atividade

Resposta 

Atividade 

Produtiva N 

Execução 

Pedido Peça

 Solicitar 

Telecomando

Execução 

Atividades 

Produtivas 

 

Figura 4.5 - Refinamento da atividade[Execução Pedido Peça]. 

A Figura 4.6 apresenta o refinamento da atividade[Solicita Telecomando atividade produtiva 

N]. Neste refinamento é apresentado uma sequência de atividades para o envio da mensagem 

de telecomando baseada no processo produtivo que executa o pedido de fabricação de peças. 

Assim, a atividade[Prepara Solicitação Telecomando] elabora a mensagem de solicitação de 

telecomando, a qual é enviada mediante a atividade[Envio Solicitação Telecomando]. 

Prepara 

Solicitação

Telecomando

Envio  Solicitação 

Telecomando

Solicita Telecomando 

atividade produtiva N

 

Figura 4.6 - Refinamento da atividade[Solicita Telecomando atividade produtiva N]. 



58 

 

Um detalhamento da atividade[Prepara Solicitação Telecomando] é apresentado na Figura 

4.7. A finalidade é definir a mensagem de telecomando de acordo com a atividade produtiva 

que vai ser executada. Assim, inicialmente, é preparada a mensagem de telecomando para 

distender o cilindro que tira a peça “corpo” do buffer mediante a atividade[Prepara Solicitação 

Telecomando Distender Cilindro]. Depois, no próximo ciclo de atividades a serem executadas, 

uma mensagem de telecomando é preparada para recolher o cilindro que fui previamente 

distendido mediante a atividade[Prepara Solicitação Telecomando Recolher Cilindro]. No próximo 

ciclo, uma mensagem de telecomando é preparada para girar o transportador no sentido anti-

horário mediante a atividade[Prepara Solicitação Telecomando Girar Transportador AntiHorário]. 

Posteriormente, no seguinte ciclo, a mensagem de telecomando está relacionada com o 

acionamento do vácuo mediante a atividade[Prepara Solicitação Telecomando Ligar vácuo]. A 

seguir, no seguinte ciclo, a mensagem de telecomando para girar o transportador da peça 

“corpo” no sentido horário mediante a atividade[Prepara Solicitação Telecomando Girar 

Transportador Horario]. Finalmente, uma preparação de uma mensagem para desligar o vácuo é 

realizada mediante a atividade[Prepara Solicitação Telecomando Desligar vácuo]. 

Prepara Solicitação

Telecomando

 Distender Cilindro

Prepara Solicitação 

Telecomando

Girar 

TransportadorAntiHorário

Prepara Solicitação

 Telecomando

Girar TransportadorHorário

Prepara Solicitação

Telecomando

Recolher Cilindro

Prepara Solicitação 

Telecomando

Ligar vácuo

Prepara Solicitação 

Telecomando
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Prepara Solicitação

Telecomando

Envio  Solicitação 
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Figura 4.7 - Refinamento da atividade[Prepara Solicitação Telecomando]. 
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Neste estágio do refinamento, o modelo funcional da atividade[Solicita Telecomando 

atividade N] é apresentados na Figura 4.8. A Tabela 4.5 é utilizada para a descrição dos 

elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que representam a operação.  

Solicita Telecomando 

atividade N

L2
T1L1

L4
T2L3

L6
T3L5

L8
T4L7

L12
T6L11

L10
T5L9

T7L13 L14

 

Figura 4.8 - Refinamento da atividade[Solicita Telecomando atividade N]. 
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Tabela 4.5: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Solicita Telecomando atividade N] 

Lugar Descrição 

L1 Preparação da mensagem de telecomando de distender o cilindro. 
L2 Mensagem de telecomando de distender o cilindro preparado. 
L3 Preparação da mensagem de telecomando de recolher o cilindro. 
L4 Mensagem de telecomando de recolher o cilindro preparado. 
L5 Preparação da mensagem de telecomando de Girar o Transportador no sentido 

AntiHorário. 
L6 Mensagem de telecomando de Girar o Transportador no sentido AntiHorário 

preparado. 
L7 Preparação da mensagem de telecomando de Ligar vácuo. 
L8 Mensagem de telecomando de Ligar vácuo preparado. 
L9 Preparação da mensagem de telecomando de Girar o Transportador no sentido 

Horário. 
L10 Mensagem de telecomando de Girar o Transportador no sentido Horário 

preparado. 
L11 Preparação da mensagem de telecomando de desligar vácuo. 
L12 Mensagem de telecomando de desligar vácuo preparado. 
L13 Preparação de envio da mensagem. 
L13 Fim da atividade. 

Transição Descrição 
T1 Transição interna de preparação da mensagem de telecomando de distender o 

cilindro. 

T2 Transição interna de preparação da mensagem de telecomando de recolher o 

cilindro. 
T3 Transição interna de preparação da mensagem de telecomando de Girar o 

Transportador no sentido Anti-Horário. 
T4 Transição interna de preparação da mensagem de telecomando de Ligar vácuo. 
T5 Transição interna de preparação da mensagem de telecomando de Girar o 

Transportador no sentido Horário. 
T6 Transição interna de preparação da mensagem de telecomando de desligar vácuo. 
T7 Transição requisitante de telecomando. 

 

Um detalhamento da atividade[Solicitar Telecomando] é apresentado na Figura 4.9. A 

finalidade é obter a informação de configuração para uma posterior requisição de uma 

atividade produtiva. Assim, inicialmente, esta atividade é acionada quando uma mensagem 

na atividade[Início Telecomando da Atividade Produtiva N] é recebida, a qual prepara a 

informação para o registro na atividade[Registro Requisição]. Depois disso, e dependendo da 

configuração do modo de operação consultada na atividade[Consulta Modo de Operação], ativa-

se a atividade[Modo Monitoração] ou a atividade[Modo Teleoperação]. Na atividade[Modo 

Monitoração] uma mensagem com a informação de configuração pré-estabelecida é preparada. 

Entretanto, na atividade[Modo Monitoração] a informação de configuração dessa mensagem é 
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baseada na troca de mensagens com a atividade[Funções de Teleoperação]. O registro da 

mensagem de telecomando é efetuado pela ativação da atividade[Atualização de Estado 

Telecomando]. Finalmente, uma mensagem de retorno é preparada e enviada por meio da 

atividade[Notificação Telecomando da Atividade Produtiva N]. 
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Figura 4.9 - Refinamento da atividade[Solicitar Telecomando]. 

 

Na Figura 4.10 são detalhadas a atividade[Modo de Teleoperação] e a atividade[Funções de 

Teleoperação]. Neste refinamento são apresentadas as sequências de atividades relacionadas 

com a autorização de operações de telecomando por parte de um “Teleoperador 

Alimentação”, autorizado e responsabilizado previamente pelo atendimento da execução do 

pedido. Assim, inicialmente a atividade[Consulta Estado do Telecomando] recebe uma 

mensagem de requisição do estado de telecomando da atividade[Requisita Estado 

Telecomando]. A seguir, a atividade[Executa Consulta Estado Telecomando] permite realizar uma 

consulta no banco de dados a fim de determinar o estado de telecomando. Posteriormente, na 

atividade[Notifica Estado Telecomando] é preparada e enviada uma mensagem de resposta do 

estado de telecomando para a atividade[Recebe Estado Telecomando]. Depois, um estado de 

espera é alcançado até receber uma mensagem de telecomando que permita a execução da 

atividade definida no processo produtivo na atividade[Recebe Autorização de Telecomando], 

preparada e enviada na atividade[Notifica Autorização de Telecomando]. 
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Figura 4.10 - Refinamento da atividade [Modo Teleoperação] e atividade[Funções de Teleoperação]. 

Neste estágio do refinamento, o modelo funcional da atividade[Modo de Teleoperação] e da 

atividade[Funções de Teleoperação] são apresentados na Figura 4.11. A Tabela 4.6 é utilizada 

para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que representam as 

operações.  

Funções de Telecomando
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L3a L4a
T2a L8a

 

Figura 4.11 - Modelo funcional da atividade[Modo Teleoperação] e atividade[Funções de Telecomando]. 
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Tabela 4.6: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Modo Teleoperação] e 

atividade[Funções de Telecomando] 

Atividade[Modo Teleoperação] 

Lugar Descrição 

L1a Espera para o início da atividade 
L2a Mensagem recebida da requisição da consulta do estado do modo de telecomando 
L3a Preparação da consulta do modo de telecomado 
L4a Mensagem recebida da consulta do modo de telecomando 
L5a Realização da mensagem de notificação do estado do modo de telecomando 
L6a Mensagem recebida do fim da atividade[Notificação Estado Telecomando] 
L7a Espera de autorização 
L8a Fim da atividade[Recebe Autorização de Telecomando] 

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada para solicitar consulta do modo de telecomando 

T2a Transição interna de consulta do estado do modo de telecomando 
T3a Transição de resposta requisitada indicando o estado do modo de telecomando 
T4a Transição requisitada, recebendo a mensagem de autorização 

Atividade[Funções de Telecomando] 
Lugar Descrição 
L1b Preparação de mensagem de consulta de modo de telecomando 
L2b Mensagem de requisição de consulta do estado de telecomando enviada 
L3b Espera da chegada da mensagem do estado do modo de telecomando  
L4b Mensagem recebida do estado do modo de telecomando 
L5b Realização da mensagem para a notificação do estado do modo de telecomando 
L6b Fim da atividade[Notificação Autorização de Telecomando] 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitante da requisição do estado do modo de telecomando 
T2b Transição de resposta requisitante da requisição do modo de telecomando 
T3b Transição de requisitante enviando a mensagem de autorização 

O modelo funcional da atividade[Solicitar Telecomando] é apresentado na Figura 4.12. A 

Tabela 4.7 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) 

que representam as operações. 
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Figura 4.12 - Modelo funcional da atividade[Solicitar Telecomando]. 
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Tabela 4.7: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Solicitar Telecomando] 

Lugar Descrição 
L1 Espera para o início da atividade produtiva 
L2 Mensagem de solicitar telecomando foi recebida 
L3 Preparação do registro da requisição 
L4 Registro da requisição foi realizada 
L5 Preparação da consulta do estado do modo de teleoperação 
L6 Consulta do modo de teleoperação foi realizada 
L7 Preparação da resposta do modo de monitoração 
L8 Fim do modo de monitoração 
L9 Preparação da atualização do estado de telecomando 
L10 Atualização do estado de telecomando foi realizada 
L11 Preparação da mensagem da resposta de notificação da atividade[Solicitar 

Telecomando] 
L12 Mensagem da resposta de notificação da atividade[Solicitar Telecomando] foi 

enviada 
Transição Descrição 

T1 Transição requisitada para solicitar telecomando 
T2 Transição interna de registro da requisição 
T3 Transição interna de consulta do modo de teleoperação 
T4 Transição interna de resposta no modo de monitoração 
T5 Transição interna de atualização do modo de telecomando 
T6 Transição de resposta requisitada notificando a autorização da atividade produtiva  

A Figura 4.13 apresenta o refinameto da atividade[Execução Atividades Produtivas]. Neste 

refinamento é apresentada uma sequência de atividades que envolvem a execução das 

diferentes atividades definidas no processo produtivo para o fornecimento de peças. Assim, 

esta atividade é ativada quando a atividade[Início Atividade Produtiva N] recebe uma mensagem 

requisitando a execução de uma atividade. A seguir, a atividade[Execução Atividade N] realiza 

uma troca de mensagem com a atividade[Dispositivos de Controle], para executar a atividade 

requisitada, e com a atividade[Armazenamento Estado Equipamentos], para a atualização do 

estado dos equipamentos. Finalmente, a atividade[Notifica Atividade Produtiva N] envia uma 

mensagem de resposta da execução da atividade ao requisitante. 
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Figura 4.13 - Refinamento da atividade[Execução Atividades Produtivas]. 
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A Figura 4.14 apresenta o refinameto da atividade[Execução atividade produtiva]. Neste 

refinamento são apresentadas as atividades do processo produtivo para o fornecimento de 

peças. Assim, a atividade[Distender Cilindro] realiza o retiro da peça “corpo” de um buffer de 

peças, e as atividades[Girar Transportador AntiHorário] e [Girar Transportador Horário] executam a 

movimentação, transporte e posicionamento da peça. A atividade[Recolher Cilindro] realiza 

uma reposição do cilindro à posição de recolhido.Adicionalmente as atividades[Ligar vácuo] e 

[Desligar vácuo] permitem assegurar a peça ao transportador giratório. A execução dessas 

atividades é baseada na troca de mensagens com os dispositivos de controle no nível de chão 

de fabrica. 
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Figura 4.14 - Refinamento da atividade[Execução atividades produtivas]. 

O modelo funcional da atividade[Distender Cilindro] é apresentado na Figura 4.15. A Tabela 

4.8 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que 

representam as operações. 

L1 T1 L2 T2 L3 T3
L4

T4
L5

Distender Cilindro

 

Figura 4.15 - Modelo em RP da atividade[Distender Cilindro]. 
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Tabela 4.8: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Distender Cilindro] 

Lugar Descrição 
L1 Preparação da mensagem para distender o cilindro de simples efeito  
L2 Cilindro estendido 
L3 Preparação da mensagem para armazenar o estado dos dispositivos  
L4 Espera 
L5 Fim atividade[Distender Cilindro] 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitante para distender o cilindro de simples efeito 
T2 Transição requisitada indicando que o cilindro de simples efeito esta distendido 
T3 Transição requisitante do armazenamento do estado dos dispositivos de controle 
T4 Transição de resposta requisitante indicando o armazenamento do estado dos 

dispositivos 

 

O modelo funcional da atividade[Recolher Cilindro] é apresentado na Figura 4.16. A Tabela 

4.9 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que 

representam as operações. 

L2 T2 L3 T3
L4

Recolher Cilindro

L1 L5

 

Figura 4.16 - Modelo em RP da atividade[Recolher Cilindro]. 

 

Tabela 4.9: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Recolher Cilindro] 

Lugar Descrição 
L1 Preparação da mensagem para recolher o cilindro de simples efeito  
L2 Cilindro recolhido 
L3 Preparação da mensagem para armazenar o estado dos dispositivos  
L4 Espera 
L5 Fim atividade[Recolher Cilindro] 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitante para recolher o cilindro de simples efeito 
T2 Transição requisitada indicando que o cilindro de simples efeito esta recolhido 
T3 Transição requisitante do armazenamento do estado dos dispositivos de controle 
T4 Transição de resposta requisitante indicando o armazenamento do estado dos 

dispositivos 
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O modelo funcional da atividade[Girar Transportador Horário] é apresentado na Figura 4.17. 

A Tabela 4.10 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 

L2 T2 L3 T3
L4L1 L5

Girar Transportador 

Horário

 

Figura 4.17 - Modelo em RP da atividade[Girar Transportador Horário]. 

Tabela 4.10: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Girar Transportador Horário] 

Lugar Descrição 
L1 Preparação da mensagem para girar o transportador no sentido horário 
L2 Transportador no SP2-Inspeção 
L3 Preparação da mensagem para armazenar o estado dos dispositivos  
L4 Espera 
L5 Fim atividade[Girar Transportador Horário] 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitante para girar o transportador no sentido horário 
T2 Transição requisitada indicando que o transportador esta no SP2-Inspeção 
T3 Transição requisitante do armazenamento do estado dos dispositivos de controle 
T4 Transição de resposta requisitante indicando o armazenamento do estado dos 

dispositivos 

 

O modelo funcional da atividade[Girar Transportador AntiHórario] é apresentado na Figura 

4.18. A Tabela 4.11 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 

Girar Transportador 

AntiHorário

L2 T2 L3 T3
L4

T4
L5L1

T1

 

Figura 4.18 - Modelo em RP da atividade[Girar Transportador AntiHorário]. 
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Tabela 4.11: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Girar Transportador AntiHorário] 

Lugar Descrição 
L1 Preparação da mensagem para girar o braço basculante no sentido antihorário  
L2 Braço basculante ativado 
L3 Preparação da mensagem para armazenar o estado dos dispositivos  
L4 Espera 
L5 Fim da atividade[Girar transportador AntiHórario] 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitante para ativar o braço basculante sentido anti-horário  
T2 Transição requisitada indicando que o braço basculante esta em SP1-Alimentação 
T3 Transição requisitante do armazenamento do estado dos dispositivos de controle 
T4 Transição de resposta requisitante indicando o armazenamento do estado dos 

dispositivos 

 

O modelo funcional da atividade[Ligar vácuo] é apresentado na Figura 4.19.A Tabela 4.12 é 

utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições)que 

representam as operações. 

L2 T2 L3 T3
L4L1 L5

Ligar vácuo

T4

 

Figura 4.19 - Modelo em RP da atividade[Ligar vácuo]. 

Tabela 4.12: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Ligar vácuo] 

Lugar Descrição 
L1 Preparação da mensagem para ligar o gerador de vácuo 
L2 Gerador de vácuo ligado 
L3 Preparação da mensagem para armazenar o estado dos dispositivos  
L4 Espera 
L5 Fim atividade[Ligar vácuo] 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitante para ligar o gerador de vácuo 
T2 Transição requisitada que indica que o gerador de vácuo se encontra ligado 
T3 Transição requisitante do armazenamento do estado dos dispositivos de controle 
T4 Transição de resposta requisitante indicando o armazenamento do estado dos 

dispositivos 

 

O modelo funcional da atividade[Desligar vácuo] é apresentado na Figura 4.20. A Tabela 

4.13 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que 

representam as operações. 



69 

 

L2 T2 L3 T3
L4L1

Desligar vácuo

T4

 

Figura 4.20 - Modelo em RP da atividade[Desligar vácuo]. 

Tabela 4.13: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Desligar vácuo] 

Lugar Descrição 
L1 Preparação da mensagem para desligar o gerador de vácuo 
L2 Gerador de vácuo desligado 
L3 Preparação da mensagem para armazenar o estado dos dispositivos  
L4 Espera 
L5 Fim atividade[Desligar vácuo] 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitante para ligar o gerador de vácuo 
T2 Transição requisitada que indica que o gerador de vácuo se encontra desligado 
T3 Transição requisitante do armazenamento do estado dos dispositivos de controle 
T4 Transição de resposta requisitante indicando o armazenamento do estado dos 

dispositivos 

A Figura 4.21 apresenta o refinamento da atividade[Dispositivos de Controle]. Neste 

refinamento são apresentados os dispositivos no nível de chão de fábrica para executar as 

ativides produtivas como [Transportador Giratório], [Gerador de Vácuo] e [Cilindro de Simples 

Efeito]. 

Transportador 

Giratorio

Gerador de Vacuo

Cilindro Simple efeto

Dispositivos de Controle

 

Figura 4.21 - Refinamento da atividade[Dispositivos de Controle]. 
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O modelo funcional da atividade[Dispositivos de Controle] é apresentado na Figura 4.22. A 

Tabela 4.14 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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a) b) c) 

Figura 4.22 - Modelo funcional em RP das atividades: a) [Braço basculante], b) [Gerador de Vácuo], c) 

[Cilindro Simples Efeito]. 

Tabela 4.14: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Braço basculante], [Gerador de 

Vácuo], e [Cilindro Simples Efeito] 

Atividade[Braço basculante] 
Lugar Descrição 

L1 Posição do braço basculante está em 0
o 

L2 Posição do braço basculante está em 180
o 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para movimentar o braço basculante à posição de 180

o 
T2 Transição requisitada para movimentar o braço basculante à posição de 0

o 
T3 Transição requisitante com a informação de dispositivo em posição de 0

o 
T4 Transição requisitante com a informação de dispositivo em posição de 180

o 
Atividade[Gerador de Vácuo] 

Lugar Descrição 
L1 Gerador de vácuo está desligado 
L2 Gerador de vácuo está ligado 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para ligar o gerador de vácuo 
T2 Transição requisitada para desligar o gerador de vácuo  
T3 Transição requisitante da informação de dispositivo desligado 
T4 Transição requisitante da informação de dispositivo ligado 

Atividade[Cilindro Simples Efeito] 
Lugar Descrição 

L1 Cilindro de simples efeito recolhido 
L2 Cilindro de simples efeito estendido 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada de estender o cilindro de simples efeito 
T2 Transição requisitada de recolher o cilindro de simples efeito 
T3 Transição requisitante com a informação de dispositivo em posição de recolhido 
T4 Transição requisitante com a informação de dispositivo em posição de estendido 
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A Figura 4.23 apresenta o refinamento das atividades[Atualização Estado Equipamentos] e 

[Armazenamento Estado de Equipamentos]. Estas atividades têm como objetivo o registro das 

informaçãoes dos dispositivos de controle. Inialmente, a atividade[Início Armazenamento 

Estados de Equipamentos] é ativada quando uma mensagem de requsição de registro de estado é 

recibido. A seguir, é preparada e enviada uma mensagem pela atividade[Requisita Atualização 

Estados Equipamentos] para executar esse registro, ativando a atividade[Início Atualização 

Estado Equipamentos]. Após, um estado de espera é atingido até que uma mensagem na 

atividade[Recebe Notificação de Atualização] é recebida da atividade[Notificação Atualização 

Estado Equipamentos] depois de executada a atividade[Execução Atualização Estados 

Equipamentos]. Finalmente, é preparada e enviada uma notificação por meio da 

atividade[Notificação Armazenamento Equipamentos]. 
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Figura 4.23 - Refinamento das atividades[Atualização Estados Equipamentos] e [Armazenamento Estado 

Equipamentos]. 

O modelo funcional das atividades no refinamento anterior é apresentado na Figura 4.24. 

A Tabela 4.15 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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Figura 4.24 - Modelo funcional em RP das atividades[Atualização Estados Equipamentos] e [Armazenamento 

Estado Equipamentos]. 

Tabela 4.15: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Armazenamento Estado 

Equipamentos] e [Atualização Estado Equipamentos] 

Atividade[Armazenamento Estado Equipamentos] 
Lugar Descrição 
L1a Espera de uma mensagem de requisição 
L2a Preparação da mensagem de requisição 
L3a Preparação para envio da mensagem de requisição 
L4a Espera da resposta da requisição 
L5a Estado intermediário auxiliar 
L6a Espera de chagada da notificação 
L7a Recebido da mensagem de notificação da atualização do estado dos 

equipamentos 
L8a Preparação para envio da mensagem de resposta de notificação 
L9a Fim da atividade 

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada de início da atividade[Armazenamento Estado 

Equipamentos] 
T2a Transição requisitante de ativação da atividade[Atualização Estados Equipamentos] 
T3a Transição de resposta requisitante da atualização dos estados dos equipamentos 
T4a Transição de resposta requisitada de notificação do armazenamento dos estados 

dos equipamentos 
Atividade[Atualização Estados Equipamentos] 

Lugar Descrição 
L1b Espera de uma mensagem de requisição da atividade[Atualização estados 

Equipamentos] 
L2b Estado intermediário auxiliar 
L3b Preparação da execução da atualização do estado dos equipamentos 
L4b Atualização o estado dos equipamentos 
L5b Preparação do envio da notificação 
L6b Preparação do fim da atividade 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitada de atualização dos estados dos equipamentos 
T2b Transição interna de execução da atualização dos estados dos equipamentos 
T3b Transição de resposta requisitada de notificação da atualização dos estados dos 

equipamentos 
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Figura 4.25 - Modelo funcional em RP da atividade[Execução atividades produtivas]. 
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Uma vez desenvolvidos os modelos funcionais de todas as atividades da Figura 4.13 tem-

se o refinamento da atividade[Execução atividades Produtivas] (Fig. 4.25). A Tabela 4.16 é 

utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que 

representam as operações. 

 

Tabela 4.16: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Execução atividades produtivas] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma mensagem de requisição 
L2 Preparação da mensagem para a execução da atividade produtiva N 
L3 Preparação da mensagem de notificação da execução da atividade produtiva 
L4 Preparação do fim da atividade 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para o início da execução de uma atividade produtiva do 

processo de alimentação de peças 
T2 Transição de resposta requisitada de notificação da execução de uma atividade 

produtiva do processo de alimentação de peças 

 

 

Uma vez desenvolvidos os modelos funcionais das atividadesda Figura 4.5, tem-se o 

refinamento da atividade[Execução Pedido Peça] na Figura 4.26. A Tabela 4.17 é utilizada 

para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que representam as 

operações. 
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Figura 4.26 - Modelo Funcional em RP da atividade[Execução Pedido Peça]. 
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Tabela 4.17: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Execução Pedido Peça] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma mensagem de requisição da atividade[Execução Pedido Peça] 
L2 Preparação da mensagem para solicitar o telecomando 
L3 Preparação do envio da mensagem para solicitar telecomando 
L4 Mensagem tem sido enviada 
L5 Espera da mensagem de resposta de telecomando 
L6 Preparação da mensagem para a execução da atividade produtiva N  
L7 Preparação da mensagem para requisitar a atividade produtiva 
L8 Mensagem tem sido enviada 
L9 Preparação da mensagem de notificação da execução da atividade produtiva 
L10 Preparação da mensagem para iniciar outro ciclo de atividade produtiva ou 

notificação da execução do pedido 
L11 Configuração da mensagem de telecomando da próxima atividade produtiva 
L12 Estado auxiliar 
L13 Preparação para o envio da mensagem de notificação da execução do pedido 

peça 
L14 Preparação do fim da atividade 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada de execução de um pedido de peças 
T2 Transição requisitante de uma autorização de uma atividade produtiva 
T3 Transição de resposta requisitante de autorização de uma atividade produtiva 
T4 Transição requisitante de execução uma atividade produtiva 
T5 Transição de resposta requisitante de execução de uma atividade produtiva 
T6 Transição de resposta requisitada de notificação o desenvolvimento de um 

pedido de peças 
T7 Transição interna para configuração da próxima atividade produtiva 

 

Uma vez desenvolvido os modelos funcionais das atividades da Figura 4.4 tem-se o 

refinamento da atividade[Pedido Peça] na Figura 4.27. A Tabela 4.18 é utilizada para a 

descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que representam as 

operações. 

Pedido Peça

Execução 

Pedido Peça

L6 L7L2
T1L1 L4

T2L3 T3L5 L8
T4 L10

T5L9

T6

 

Figura 4.27 - Modelo funcional em RP da atividade[Pedido Peça]. 
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Tabela 4.18: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Pedido Peça] 

Atividade[Solicitar Pedido Peça] 
Lugar Descrição 

L1 Espera de uma mensagem de requisição 
L2 Recebido a mensagem de requisição de pedido  
L3 Preparação da consulta da condição de disponibilidade 
L4 Consulta da condição de disponibilidade foi executada 
L5 Preparação da mensagem de requisição da execução de pedido peça 
L6 Mensagem de requisição foi enviada 
L7 Espera da resposta de execução do pedido peça 
L8 Resposta de execução do pedido peça foi recebida 
L9 Preparação da mensagem de resposta do pedido  
L10 Preparação do fim da atividade 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada de um pedido de peça 
T2 Transição interna de consulta da condição de disponibilidade 
T3 Transição requisitante da atividade[Execução Pedido Peça] 
T4 Transição de resposta requisitante da atividade[Execução Pedido Peça] 
T5 Transição de resposta requisitada da atividade[Pedido Peça] 
T6 Transição interna, caso a condição de disponibilidade não seja validada 

A Figura 4.28 apresenta o refinameto das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso]. Neste 

refinamento são apresentadas as atividades relacionadas com a autorização de um 

“Teleoperador Alimentação” previamente registrado. Assim, a atividade[Funções de Acesso] 

permite ao “Teleoperador Alimentação” enviar e receber mensagens de autorização de acesso 

ao SP1-Alimentação. A atividade[Acesso] permite convalidar a informação enviada pelo 

teleoperador previamente registrado. 
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Figura 4.28 - Refinamento das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso]. 
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O modelo funcional em RP das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso] são apresentados 

na Figura 4.29. A Tabela 4.19 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP 

(lugares e transições) que representam as operações. 
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Figura 4.29 - Modelo em RP das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso]. 

Tabela 4.19: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso] 

atividade [Acesso] 
Lugar Descrição 
L1a Espera de uma mensagem de requisição de autorização de acesso 
L2a Mensagem de requisição foi recebida 
L3a Preparação da verificação dos dados fornecidos pelo teleoperador 
L4a Verificação dos dados do teleoperador foi realizada 
L5a Preparação de envio da resposta de não autorizado de acesso 
L6a Mensagem de não autorização de acesso foi enviada 
L7a Preparação de envio da mensagem de autorização de acesso 
L8a Mensagem de autorização de acesso foi enviada 

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada para solicitar autorização de acesso 
T2a Transição interna de verificação de dados enviados pelo teleoperador 
T3a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem impedindo o acesso ao 

SP1-Alimentação 
T4a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem permitindo o acesso ao 

SP1-Alimentação 
atividade [Funções de Acesso] 

Lugar Descrição 
L1b Preparação da mensagem de autorização de acesso 
L2b Mensagem de autorização de acesso foi enviada 
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L3b Espera da resposta que não permite o acesso  
L4b Mensagem de resposta que não permite o acesso foi recebida 
L5b Espera da resposta que permite o acesso  
L6b Mensagem de resposta que permite o acesso foi recebida 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitante de autorização de acesso 
T2b Transição de resposta requisitante impedindo o acesso  
T3b Transição de resposta requisitante permitindo o acesso 

A Figura 4.30 apresenta o refinameto das atividades[Novo Teleoperador Alimentação] e 

[Funções de Registro Teleoperador]. Neste refinamento são apresentadas as atividades que 

permitem o registro de um novo teleoperador do SP1-Alimentação. Assim, a atividade 

[Funções de Registro] permite a um novo ―teleoperador alimentação‖ a entrada da informação 

do registro que será utilizada na atividade[Novo Teleoperador Alimentação] para a execução do 

registro. 
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Figura 4.30 - Refinamento das atividades[Novo Teleoperador Alimentação] e [Funções de Registro 

Teleoperador]. 

O modelo funcional das atividades[Novo Teleoperador Alimentaçao] e [Funções de Registro 

Teleoperador] são apresentadas na Figura 4.31. A Tabela 4.20 é utilizada para a descrição dos 

elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que representam as operações. 
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Figura 4.31 - Modelo em RP das atividades[Novo Teleoperador Alimentação] e [Funções de Registro 

Teleoperador]. 

Tabela 4.20: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Novo Teleoperador Alimentação] e 

[Funções de Registro de Teleoperador] 

Atividade[Novo Teleoperador Alimentação] 
Lugar Descrição 
L1a Espera de uma mensagem de requisição de registro de um novo teleoperador de 

alimentação 
L2a Mensagem de requisição foi recebida 
L3a Preparação do registro de um novo teleoperador 
L4a Registro de um novo teleoperador foi realizado 
L5a Preparação de envio da resposta de registro de um novo teleoperador 
L6a Registro de um novo teleoperador foi realizado 

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada para registro de um novo teleoperador de alimentação 
T2a Transição interna de registro do novo teleoperador de alimentação 
T3a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem de que o registro foi 

realizado 
Atividade[Funções de Registro Teleoperador] 

Lugar Descrição 
L1b Preparação da mensagem de requisição de registro de um novo teleoperador 
L2b Mensagem de requisição de um novo teleoperadorfoi enviada 
L3b Estado auxiliar de espera  
L4b Espera da resposta da requisição de registro de um novo teleoperador 
L5b Registro de um novo teleoperador foi realizado 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitante de registro do novo teleoperador de alimentação 
T2b Transição de resposta requisitante recebendo a mensagem do registro de um novo 

teleoperador 
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A Figura 4.32 apresenta o refinameto das atividades[Atualiza Modo de Teleoperação] e 

[Funções de Atualização Modo de Teleoperação]. Neste refinamento são apresentadas as 

atividades que permitem a atualização do modo de interação de um teleoperador autorizado e 

que pode ser de teleoperação ou monitoração.A atividade[Funções de Atualização Modo de 

Teleoperação] permite a um ‖teleoperador alimentação‖ autorizando fazer a requisição de 

atualização do estado do modo de teleoperação entre teleoperação e monitoração. A execução 

dessa requisição é realizada pela atividade[Atualiza Modo de Teleoperação]. 
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Figura 4.32 - Refinamento das atividades[Atualiza Modo de Teleoperação] e [Funções de Atualização Modo de 

Teleoperação]. 

 

O modelo funcional das atividades[Atualiza Modo de Teleoperação] e [Funções de Atualização 

modo de Teleoperação] são apresentadas na Figura 4.33. A Tabela 4.21 é utilizada para a 

descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e transições) que representam as 

operações. 
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Figura 4.33 - Modelo em RP das atividades[Atualiza Modo de Teleoperação] e [Funções de Atualização Modo 

de Teleoperação]. 

Tabela 4.21: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Atualiza Modo de Teleoperação] e 

[Funções de Atualização Modo de Teleoperação] 

Atividade[Atualiza Modo de Teleoperação] 
Lugar Descrição 
L1a Espera de uma requisição de atualização do modo de teleoperação 
L2a Requisição de atualização do modo de teleoperação 
L3a Preparação da atualização do registro do modo de teleoperação 
L4a Estado que indica a atualização do registro do estado do modo de teleoperação 
L5a Preparação da mensagem de notificação da atualização do registro do modo de 

teleoperação 
L6a Mensagem de notificação da atualização do registro do modo de teleoperação foi 

enviada 
Transição Descrição 

T1a Transição requisitada para uma atualização do modo de teleoperação 
T2a Transição interna de atualização do modo de teleoperação 
T3a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem de atualização  

atividade[Funções de Atualização Modo deTeleoperador] 

Lugar Descrição 
L1b Preparação da mensagem de requisição da atualização do registro do modo de 

teleoperação 
L2b Mensagem de requisição da atualização do registro do modo de teleoperação foi 

enviada 
L3b Esperada resposta da requisição da atualização do registro do modo de 

teleoperação 
L4b Resposta da requisição da atualização do registro do modo de teleoperação foi 

recebida 
Transição Descrição 

T1b Transição requisitante de atualização do modo de teleoperação 
T2b Transição de resposta requisitante que informa a atualização do registro do modo 

de teleoperação 



82 

 

A Figura 4.34 apresenta o refinamento da atividade[Disponibilidade Alimentação]. Neste 

refinamento são apresentada as atividades que permitem informar ao SCTSP a condição de 

atendimento a um pedido de peça. Assim, a atividade[Consulta Disponibilidade] é ativada 

quando uma mensagem de consulta da condição de atendimento a um pedido é recebida. A 

seguir, uma mensagem para atender essa requisição é preparada e enviada pela 

atividade[Consulta Execução Disponibilidade] à atividade[Execução Disponibilidade]. Assim, um 

estado de espera é alcançado até que uma mensagem de resposta seja recebida na atividade 

[Resposta Execução Disponibilidade]. Finalmente, uma mensagem de resposta da condição de 

atendimento é elaborada e enviada pela atividade [Notifica Disponibilidade]. 
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Disponibilidade 

Consulta 

Execução 
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Execução 
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Notifica 
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Disponibilidade Alimentação

Execução Disponibilidade 

 

Figura 4.34 - Refinamento da atividade[Disponibilidade Alimentação]. 

A Figura 4.35 apresenta o refinamento da atividade[Execução Disponibilidade]. Neste 

refinamento são apresentadas as atividades que permitem consultar a condição de 

atendimento tanto dos teleoperadores como dos equipamentos. Inicialmente, a atividade[Início 

Disponibilidade] é ativada quando uma mensagem de requisição da condição de atendimento é 

recebida. A seguir, uma sequência de ativação das atividades[Disponibilidade Equipamentos] e 

[Disponibilidade Teleoperador] é realizada com as atividades[Consulta Disponibilidade 

Equipamentos] e [Consulta Disponibilidade Teleoperador] e as respectivas atividades de resposta 

[Respota Disponibilida de Equipamentos] e [Resposta Disponibilida de Teleoperador]. Finalmente, 

uma mensagem de resposta da condição de atendimento é elaborada e enviada pela 

atividade[Notifica Disponibilidade]. 
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Figura 4.35 - Refinamento da atividade[Execução Disponibilidade]. 

A Figura 4.36 apresenta o refinamento da atividade[Disponibilidade Teleoperador]. Neste 

refinamento são apresentadas as atividades que permitem conhecer se um “Teleoperador 

Alimentação‖ autorizado encontra-se conectado ao SP1-Alimentação. Inicialmente, a 

atividade[Consulta Teleoperador Alimentação] é ativada quando uma mensagem de requisição 

de disponibilidade de um teleoperador é recebida. Assim, uma resposta de notificação é 

realizada na atividade[Notificação Teleoperador Alimentação] baseada no resultado da consulta 

da atividade[Execução TeleoperadorAlimentação].  
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Figura 4.36 - Refinamento da atividade[Disponibilidade Teleoperador]. 

O modelo funcional da atividade[Disponibilidade Teleoperador] é apresentado na Figura 4.37. 

A Tabela 4.22 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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Figura 4.37 - Modelo em RP da atividade[Disponibilidade Teleoperador]. 

Tabela 4.22: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Disponibilidade Teleoperador] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma requisição de consulta de disponibilidade de um teleoperador 
L2 Consulta de disponibilidade de um teleoperador 
L3 Preparação da mensagem de consulta de disponibilidade de um teleoperação 
L4 Estado auxiliar 
L5 Preparação da mensagem de notificação de não disponibilidade de teleoperador 
L6 Notificação de não disponibilidade de teleoperador foi enviada 
L7 Preparação da mensagem de notificação que um teleoperador esta disponível para 

um pedido 
L8 Notificação que um teleoperador esta disponível para um pedido foi enviada 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para uma consulta de disponibilidade de um teleoperador 
T2 Transição interna de consulta de disponibilidade de um teleoperador 
T3 Transição interna de definição um teleoperador para atender o próximo pedido  
T4 Transição de resposta requisitada indicando que não esta disponível um 

teleoperador 
T5 Transição de resposta requisitada indicando que esta disponível um teleoperador 

 

A Figura 4.38 apresenta o refinamento da atividade[Disponibilidade Equipamentos], onde é 

apresentado a sequência de atividades que permite conhecer se os estados dos dispositivos 

do subsistema de alimentação que permitem atender um pedido. Assim, inicialmente, a 

atividade[Consulta Equipamentos] é ativada quando uma mensagem de requisição de 

disponibilidade dos equipamentos é recebida. A seguir, uma resposta de notificação é 

realizada na atividade[Notificação Equipamentos] baseada no resultado da consulta da 

atividade[Execução Consulta Equipamentos].  
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Figura 4.38 - Refinamento da atividade[Disponibilidade Equipamentos]. 

O modelo funcional da atividade[Disponibilidade Equipamentos] é apresentado na Figura 

4.39. A Tabela 4.23 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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Figura 4.39 - Modelo em RP da atividade[Disponibilidade Equipamentos]. 

Tabela 4.23: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Disponibilidade Equipamentos] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma requisição de consulta de disponibilidade dos equipamentos 
L2 Requisição de consulta de disponibilidade dos equipamentos foi recebida 
L3 Preparação da mensagem de consulta de disponibilidade dos equipamentos 
L4 Preparação da mensagem de resposta de não disponibilidade dos equipamentos 
L5 Mensagem de resposta de disponibilidade dos equipamentos foi enviada 
L6 Preparação da mensagem de resposta de não disponibilidade dos equipamentos 
L7 Mensagem de resposta de disponibilidade dos equipamentos foi enviada 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para uma consulta de disponibilidade dos equipamentos 
T2 Transição interna de consulta de disponibilidade dos equipamentos 
T3 Transição de resposta requisitada indicando a não disponibilidade dos 

equipamentos 
T4 Transição de resposta requisitada indicando a disponibilidade dos equipamentos 
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O modelo funcional da atividade[Disponibilidade Alimentação] é apresentadona Figura 4.40. 

A Tabela 4.24 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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Figura 4.40 - Modelo em RP da atividade[Disponibilidade Alimentação]. 

Tabela 4.24: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Disponibilidade Alimentação] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma requisição de consulta de disponibilidade do subsistema de 

alimentação 
L2 Requisição de consulta de disponibilidade do subsistema de alimentação foi 

recebida 
L3 Preparação de uma mensagem de requisição da atividade[Execução 

Disponibilidade] 
L4 Mensagem de requisição da atividade[Execução Disponibilidade]foi enviada 
L5 Espera da resposta que os dispositivos não podem atender um pedido 
L6 Mensagem de resposta que os dispositivos não podem atender um pedido foi 

recebida 
L7 Preparação da mensagem de não disponibilidade dos dispositivos do subsistema 

de alimentação 
L8 Mensagem de não disponibilidade dos dispositivos do subsistema de alimentação 

foi enviada 
L9 Espera da resposta que os dispositivos podem atender um pedido 
L10 Mensagem de resposta que os dispositivos podem atender um pedido foi recebida 
L11 Preparação da mensagem de disponibilidade dos dispositivos do subsistema de 

alimentação 
L12 Mensagem de disponibilidade dos dispositivos do subsistema de alimentação foi 

enviada 
Transição Descrição 

T1 Transição requisitada para uma consulta de disponibilidade do subsistema de 

alimentação 
T2 Transição requisitante de execução da atividade[Execução Disponibilidade] 
T3 Transição de resposta requisitante indicando a não disponibilidade do subsistema 

de alimentação 
T4 Transição de resposta requisitada indicando a não disponibilidade do subsistema 

de alimentação 
T5 Transição de resposta requisitante indicando a disponibilidade do subsistema de 

alimentação 
T6 Transição de resposta requisitada indicando a disponibilidade do subsistema de 

alimentação 
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Etapa A4: Análise dos modelos 

Uma vez obtidos os modelos funcionais em RP, das diferentes operações do SP1-

Alimentação, realiza-se a análise do comportamento dos mesmos com a finalidade de validar 

e verificar se estes atendem adequadamente os requisitos funcionais do SP de alimentação. 

Neste sentido, os modelos gerados são verificados por análise das propriedades de RP e por 

simulação segundo os requisitos do subsistema de alimentação. Como ferramenta para 

simulação dos modelos em RP é utilizada a ferramenta HPSim, a qual fornece um ambiente 

gráfico que permite um acompanhamento da evolução da dinâmica da RP. Desta forma, 

verifica-se se a semântica do modelo é correta segundo a especificação do sistema modelado. 

As propriedades investigadas nos modelos foram: deadlock, estabilidade de seu 

comportamento dinâmico. 

Etapa A5: Componentização de cada um dos SPs 

Uma vez verificadas e validadas as diferentes operação do SP1-Alimentação, nesta etapa é 

realizada uma classificação das atividades PFS, num adequado nível de abstração, em cinco 

componentes, ―Serviço do Teleoperação‖, ―Serviço do Sistema Teleoperativo de 

Alimentação‖, ―Supervisório‖, ―Controle Local‖, e “Interface do Teleoperador de 

Alimentação‖ (Figura 4.41).  
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Figura 4.41 - Componentes do subsistema de Alimentação. a) “Serviço teleoperador”,b) “Serviço do 

sistema teleoperativode Alimentação”, c) “Supervisório”, d) “Controle local”, e) “Interface Teleoperador 

Alimentação”. 
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O componente ―Serviço do sistema Teleoperativo de Alimentação‖ encapsula as operações 

e expõem o serviço de fornecimento de peças “Corpo”. O componente “Serviço do 

Teleoperação‖ encapsula as operações que permitem a um operador disperso 

geograficamente interagir com os equipamentos do SP1-Alimentação. O componente 

―Supervisório” apresenta as operações, que baseadas no processo produtivo, permitem 

executar o serviço de fornecimento de peças. O componente ―Controle Local‖ apresenta as 

operações que executam cada uma das atividades produtivas definidas no processo produtivo 

de alimentação. Finalmente, o componente ―Interface Teleoperador Alimentação‖ viabiliza 

um meio de acesso ao teleoperador tanto para a monitoração da execução do processo 

produtivo de alimentação como para interagir no desenvolvimento do processo produtivo. 

As etapas A1, A2, A3, A4 e A5 são então repetidas para os demais SPs do SCTSP. Após a 

modelagem e análise dos diferentes SPs do SCTSP, o procedimento proposto passa para a 

composição e coordenação das atividades dos diferentes SPs.  

Etapa B1: Definição da integração e coordenação dos SP envolvidos 

O SCTSP deve assegurar a integração e coordenação dos serviços de diferentes SPs com o 

objetivo de atender ao pedido de um cliente. Com este objetivo, são definidos os serviços de 

integração e coordenação dos SPs envolvidos no desenvolvimento de um processo produtivo 

para a geração de um produto final e o serviço de gerenciamento de pedidos, respectivamente. 

Na Figura 5.42 são apresentadas as operações que permitem essa integração e coordenação 

assim como o gerenciamento dos pedidos dos clientes em uma representação de caso de uso 

do UML. Assim, o serviço de integração e coordenação fornece diferentes operações para 

orquestrar a prestação dos serviços dos SPs envolvidos, tais como: ―Alimentação‖, 

“Inspeção”, ―Transporte‖, e ―Montagem‖, com o objetivo de manufaturar um produto 

requisitado por um ator externo chamado “Cliente”. E, o serviço de gerenciamento de pedidos 

agrupa diferentes operações que permitem a gestão das requisições realizadas pelo “Cliente”. 

Deste modo, o ―Cliente‖ interage com as operações ―Novo Cliente‖ ou ―Acesso‖ com o 

objetivo de realizar o cadastramento de um novo cliente ou obter uma autorização de acesso 

ao SCTSP, baseado nas informações previamente cadastradas. Uma vez que o cliente tem 

acesso ao sistema, é possível requisitar as operações de ―Pedido Novo‖ ou ―Consulta 

Histórico Pedido‖ com o objetivo de registrar um novo pedido ou consultar o status de um 

pedido prévio, respectivamente. Adicionalmente, as operações ―Consulta Estado Pedido‖ e 

―Disponibilidade Subsistemas‖ podem ser requisitadas pelo ator ―Observador de pedido‖ 
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para realizar o agendamento de um pedido baseado nos recursos físicos disponíveis do 

SCTSP. Por outro lado, o serviço de integração e coordenação disponibiliza diferentes 

operações de resposta, tais como ―Resposta Serviço Alimentação‖, ―Resposta Serviço 

Inspeção‖, ―Resposta Serviço Transporte‖, e ―Resposta Serviço Montagem‖, para interagir 

com os serviços dos SPs de acordo com um processo produtivo global. Para uma mensagem 

de resposta ser considerada válida, a atividade[Correlação Pedido] verifica se a mensagem está 

relacionada com um pedido em execução. Adicionalmente, a atividade[Registro Histórico 

Pedido] atualiza a informação de desenvolvimento de um pedido em execução. 
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Figura 4.42 - Definição do serviço de integração e coordenação e do serviço de gerenciamento de pedidos. 

Etapa B2: Modelagem conceitual e funcional da integração e coordenação dos SPs 

envolvidos 

Uma vez definidas as diferentes operações que permitem a integração e coordenação dos 

serviços dos SPs envolvidos, de acordo como o processo produtivo global, nesta etapa, cada 

uma dessas operações é mapeada como uma atividade do modelo PFS como um passo inicial 

da obtenção do modelo funcional segundo a técnica do PFS/RP. Assim, a Figura 4.43 

apresenta o refinamento das atividades[Novo Cliente] e [Funções Novo Cliente]. Neste 

refinamento, uma sequência de atividades que permitem o cadastro de um novo cliente é 

apresentada. Assim, a atividade[Funções Novo Cliente] permite a um “Cliente” a requisição de 
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seu cadastro. A execução dessa requisição é realizada pela atividade[Novo Cliente]. 

Inicialmente, uma mensagem requisitando o cadastro de um novo cliente, recebida na 

atividade[Requisita Cadastro], ativa a atividade[Início Cadastro]. Depois, a atividade[Execução 

Cadastro] executa a requisição. Finalmente, uma mensagem de notificação do cadastro é 

preparada e enviada na atividade[Notificação Cadastro], e recebida na atividade[Resposta 

Cadastro]. 
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Figura 4.43 - Refinamento das atividades[Novo Cliente]e[Funções Novo Cliente]. 

O modelo funcional das atividades[Novo Cliente] e [Funções Novo Cliente] é apresentado na 

Figura 4.44. A Tabela 4.25 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP 

(lugares e transições) que representam as operações. 
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Figura 4.44 - Modelo em RP das atividades[Novo Cliente] e [Funções Novo Cliente]. 
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Tabela 4.25: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Novo Cliente] e [Funções Novo 

Cliente] 

Atividade[Novo Cliente]  
Lugar Descrição 
L1a Espera de uma requisição de um cadastro novo cliente 
L2a Registro de um novo cliente foi recebida 
L3a Preparação do cadastro de um novo cliente 
L4a Cadastro de um novo cliente foi realizado 
L5a Preparação da mensagem de notificação do cadastro 
L6a Notificação do cadastro foi enviada 

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada para um cadastro de um novo cliente 
T2a Transição interna de cadastro de um novo cliente 
T3a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem de notificação de 

cadastro  
atividade[Funções Novo Cliente] 

Lugar Descrição 
L1b Preparação da mensagem de requisição de cadastro de um novo cliente 
L2b Requisição de cadastro de um novo cliente foi enviada 
L3b Espera da resposta da execução do cadastro de um novo cliente 
L4b Resposta da execução do cadastro de um novo cliente foi recebida 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitante de cadastro de novo cliente 
T2b Transição de resposta requisitante informado o cadastro de um novo cliente 

 

A Figura 4.45 apresenta o refinamento das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso]. Neste 

refinamento são apresentadas as atividades que viabilizam a autorização a um “Cliente” 

previamente registrado. Assim, a atividade[Funções de Acesso] permite ao “Cliente” enviar e 

receber uma mensagem de autorização de acesso ao SCTSP. A atividade[Acesso] permite 

validar a informação enviada pelo cliente com a cadastrada previamente. Inicialmente, uma 

mensagem requisitando o acesso do cliente, realizada na atividade[Requisita Acesso], aciona a 

atividade[Início Acesso]. Depois, a atividade [Verifica Condição de Acesso] valida a informação 

enviada. Finalmente, uma mensagem de notificação de acesso, preparada e enviada na 

atividade[Notificação Acesso] é recebida na atividade[Resposta Notificação Acesso]. 
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Figura 4.45 - Refinamento da atividade [Acesso]. 

 

O modelo funcional das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso] são apresentadas na 

Figura 4.46. A Tabela 4.26 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP 

(lugares e transições) que representam as operações. 
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Figura 4.46 – Modelo em RP das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso]. 
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Tabela 4.26: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Acesso] e [Funções de Acesso] 

atividade [Acesso] 
Lugar Descrição 
L1a Espera de uma mensagem de requisição de autorização de acesso 
L2a Requisição foi recebida 
L3a Preparação da verificação dos dados fornecidos pelo teleoperador 
L4a Preparação que a verificação dos dados do teleoperador foi realizada 
L5a Preparação de envio da resposta de não autorizado de acesso 
L6a Mensagem de não autorização de acesso foi enviado 
L7a Preparação de envio da mensagem de autorização de acesso 
L8a Mensagem de autorização de acesso foi enviada  

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada para solicitar autorização de acesso 
T2a Transição interna de verificação de dados enviados pelo teleoperador 
T3a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem impedindo o acesso ao 

SP1-Alimentação 
T4a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem permitindo o acesso ao 

SP1-Alimentação 
atividade [Funções de Acesso] 

Lugar Descrição 
L1b Preparação da mensagem de autorização de acesso 
L2b Mensagem de autorização de acesso foi enviada 
L3b Espera da resposta que não permite o acesso  
L4b Mensagem de resposta que não permite o acesso foi recebida 
L5b Espera da resposta que permite o acesso  
L6b Resposta que permite o acesso foi recebida 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitante de autorização de acesso 
T2b Transição de resposta ao requisitante impedindo o acesso  
T3b Transição de resposta ao requisitante permitindo o acesso 

 

A Figura 4.47 apresenta o refinamento das atividades[Pedido Novo] e [Funções Pedido 

Novo]. Neste refinamento é apresentada uma seqüência de atividades que permite o registro 

de um novo pedido por parte de um cliente autorizado. Assim, a atividade[Funções Pedido 

Novo] permite a um “Cliente” autorizado a configuração de uma mensagem de requisição do 

registro de um novo pedido. A execução dessa requisição é realizada pela atividade[Pedido 

Novo]. Inicialmente, uma mensagem requisitando o registro de um novo pedido, realizada na 

atividade[Requisita Pedido Novo], ativa a atividade[Início Pedido Novo]. Depois, a 

atividade[Execução Pedido Novo] executa a requisição. Finalmente, uma mensagem de 

notificação do registro, preparada e enviada na atividade[Notificação Pedido Novo], é recebida 

na atividade[Resposta Pedido Novo]. 
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Figura 4.47 - Refinamento das atividades[Pedido Novo]e[Funções Pedido Novo]. 

 

O modelo funcional das atividades[Novo Pedido] e [Funções Novo Pedido]são apresentadas 

na Figura 4.48. A Tabela 4.27 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP 

(lugares e transições) que representam as operações. 
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Figura 4.48 - Modelo em RP das atividades[Pedido Novo] e [Funções Pedido Novo]. 
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Tabela 4.27: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Pedido Novo] e [Funções Pedido 

Novo] 

Atividade[Novo Pedido]  
Lugar Descrição 
L1a Espera de uma requisição de um cadastro novo pedido 
L2a Registro de um novo pedido foi recebido 
L3a Preparação do cadastro de um novo pedido 
L4a Cadastro de um novo pedido foi realizado 
L5a Preparação da mensagem de notificação do pedido 
L6a Notificação do pedido foi enviada 

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada para um cadastro de um novo pedido 
T2a Transição interna de cadastro de um novo pedido 
T3a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem de notificação de 

pedido 
atividade[Funções Novo Pedido] 

Lugar Descrição 
L1b Preparação da mensagem de requisição de cadastro de um novo pedido 
L2b Requisição de cadastro de um novo pedido foi enviada 
L3b Espera da resposta da execução do cadastro de um novo pedido 
L4b Resposta da execução do cadastro de um novo pedido foi recebida 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitante de cadastro de novo pedido 
T2b Transição de resposta ao requisitante informando o cadastro de um novo pedido 

 

A Figura 4.49 apresenta o refinamento das atividades[Consulta Histórico Pedido] e [Funções 

Histórico Pedido]. Neste refinamento é apresentada uma sequência de atividades que permitem 

a um ―Cliente‖ autorizado a monitoração do desenvolvimento de um pedido feito 

anteriormente. Assim, a atividade[Funções de Histórico Pedido]permite a um ‖Cliente‖ 

autorizado a consulta do estado de desenvolvimento de um pedido realizado anteriormente. A 

execução dessa requisição é realizada pela atividade[Consulta Histórico Pedido]. Inicialmente, 

uma mensagem requisitando o estado do desenvolvimento do pedido, realizada na 

atividade[Requisita Histórico Pedido], ativa a atividade[Início Histórico Pedido]. Depois, a 

atividade[Execução Histórico Pedido] executa a requisição. Finalmente, uma mensagem de 

notificação da consulta é preparada e enviada na atividade [Notificação Histórico Pedido] que é 

recebida na atividade[Resposta Histórico Pedido]. 
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Figura 4.49 - Refinamento das atividades[Consulta Histórico Pedido] e [Funções Histórico Pedido]. 

O modelo funcional das atividades[Consulta Histórico Pedido] e [Funções Histórico Pedido] é 

apresentado na Figura 4.50. A Tabela 4.28 é utilizada para a descrição dos elementos dos 

modelos em RP (lugares e transições) que representam as operações. 
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Figura 4.50 - Modelo em RP das atividades[Consulta Histórico Pedido] e [Funções Histórico Pedido]. 
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Tabela 4.28: Descrição dos elementos do modelo em RP das atividades[Consulta Histórico Pedido] e [Funções 

Histórico Pedido] 

 
atividade[Consulta Histórico Pedido] 

Lugar Descrição 
L1a Espera de uma requisição de consulta do estado de desenvolvimento do pedido 
L2a Requisição de consulta do estado de desenvolvimento do pedido foi recebida 
L3a Preparação da consulta do estado do pedido 
L4a Consulta do estado do pedido foi realizada 
L5a Preparação da mensagem de notificação da consulta do estado do pedido 
L6a Notificação da consulta do estado do pedido foi enviada 

Transição Descrição 
T1a Transição requisitada da consulta do estado de desenvolvimento do pedido 
T2a Transição interna de consulta do estado de desenvolvimento do pedido  
T3a Transição de resposta requisitada para enviar a mensagem de consulta 

Atividade[Funções Histórico Pedido] 

Lugar Descrição 
L1b Preparação da mensagem de requisição de consulta do estado do pedido 
L2b Requisição de consulta do estado do pedido foi enviada 
L3b Espera de resposta da requisição 
L4b Espera da resposta do estado de desenvolvimento do pedido 
L4b Resposta do estado de desenvolvimento do pedido foi recebida 

Transição Descrição 
T1b Transição requisitante do histórico de um pedido 
T2b Transição de resposta ao requisitante informando o histórico de um pedido 

 

A Figura 4.51 apresenta o refinamento da atividade[Observador Pedido]. Neste refinamento 

é apresentada uma sequência de atividades que permitem o agendamento da execução de um 

pedido baseado na disponibilidade de recursos do SCTSP. Assim, a atividade[Requisita 

Consulta Estado Pedido] prepara e envia uma mensagem para requisitar a consulta de estado do 

pedido, ativando a atividade[Consulta Estado Pedido]. Se o número de pedidos em execução, 

indicados na resposta recebida na atividade[Resposta Consulta estado Pedido] permitem 

agendar a execução de um pedido, a atividade[Requisita Disponibilidade Subsistemas] prepara e 

envia uma mensagem para iniciar o processo produtivo global definido no SCTSP, acionando 

a atividade[Disponibilidade Subsistemas]. Após, um estado de espera é alcançado até receber 

uma mensagem de resposta na atividade[Resposta Disponibilidade Subsistemas]. 
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Figura 4.51 - Refinamento da atividade[Observador Pedido]. 

 

O modelo funcional da atividade[Observador Pedido] é apresentado na Figura 4.52. A 

Tabela 4.29 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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Figura 4.52 - Modelo em RP da atividade[Observador Pedido]. 
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Tabela 4.29: Descrição dos elementos do modelo em RP daatividade[Observador Pedido] 

Lugar Descrição 
L1 Preparação da mensagem de requisição da atividade[Consulta Estado Pedido]  
L2 Requisição da atividade[Consulta Estado Pedido] foi enviada 
L3 Espera da resposta da consulta requisitada da atividade[Consulta Estado Pedido] 
L4 Respostada consulta requisitada da atividade[Consulta Estado Pedido] foi recebida 
L5 Preparação da mensagem de requisição da atividade[Disponibilidade Subsistemas] 
L6 Requisição da atividade[Disponibilidade Subsistemas] foi enviada 
L7 Estado de espera da resposta da requisição da atividade[Disponibilidade 

Subsistemas] 
L8 Resposta da requisição da atividade[Disponibilidade Subsistemas] foi recebida 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitante para realizar a consulta do número de pedidos sendo 

atendidos 
T2 Transição de resposta ao requisitante para receber o número de pedidos sendo 

atendidos 
T3 Transição requisitante para ativar a disponibilidade dos subsistemas 
T4 Transição de resposta ao requisitante que indica que a requisição foi atendida 

A Figura 4.53 apresenta o refinamento da atividade[Consulta Estado Pedido]. Neste 

refinamento é apresentada uma sequência de atividades que permitem a consulta do número 

de pedidos que estejam estão sendo atendidos pelo SCTSP. Assim, a atividade[Início Consulta 

Estado Pedido] é ativada com uma mensagem requisitante. A seguir, a atividade[Executa 

Consulta Estado Pedido] executa a requisição de consulta determinando o número de pedidos 

sendo atendidos. Finalmente, a atividade[Notifica Estado Pedido] prepara e envia uma 

mensagem com o número de pedidos sendo atendidos. 

Executa 

Consulta do 

Estado Pedido

Notifica Estado 

Pedido
Inicio Consulta 

Estado  Pedido

Consulta Estado Pedido 

 

Figura 4.53 - Refinamento da atividade [Consulta Estado Pedido]. 

O modelo funcional da atividade[Consulta Estado Pedido] é apresentado na Figura 4.54. A 

Tabela 4.30 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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Figura 4.54 - Modelo RP da atividade[Consulta Estado Pedido]. 

Tabela 4.30: Descrição dos elementos do modelo RP da atividade[Consulta Estado Pedido] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma mensagem de requisição da atividade[Consulta Estado Pedido] 
L2 Requisição da atividade[Consulta Estado Pedido]foi recebida 
L3 Preparação da consulta do estado do pedido 
L4 Consulta do estado do pedido foi realizada 
L5 Preparação da mensagem de notificação da consulta do pedido 
L6 Notificação da consulta do pedido foi enviada 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para realizar a consulta do número de pedidos sendo 

atendidos 
T2 Transição interna para executar a consulta do número de pedidos sendo atendidos 
T3 Transição de resposta requisitada para notificar a consulta realizada do número de 

pedidos sendo atendidos 

A Figura 4.55 apresenta o refinamento da atividade[Disponibilidade Subsistemas]. Neste 

refinamento é apresentada uma sequência de atividades que inicializam o processo global 

para execução dos pedidos dos clientes, caso os SPs envolvidos no SCTSP estejam 

disponíveis. Assim, inicialmente, a atividade[Início Disponibilidade Subsistemas] é ativada com 

uma mensagem requisitante. A seguir, a atividade[Requisita Disponibilidades] prepara e envia 

uma mensagem para consultar o estado dos SPs envolvidos na execução do pedido. Se a 

resposta recebida na atividade[Resposta Disponibilidade Subsistemas] indicar um estado que 

permite a execução do pedido, realiza-se a atualização do estado do pedido pendente por meio 

da requisição da atividade[Atualização Estado Pedido]. Para isto, a atividade[Requisição 

Atualização Estado Pedido] prepara e envia de uma mensagem de requisição e a 

atividade[Resposta Atualização Estado Pedido] recebe a resposta correspondente. A seguir, é 

requisitada a atividade[Pedido Peça] para o fornecimento de uma peça pelo SP1-Alimentação, 

mediante a mensagem preparada e enviada na atividade[Requisita Pedido Peça]. Com o 

objetivo de atualizar o histórico do desenvolvimento do pedido, a atividade[Requisita Histórico 

Pedido] prepara e envia uma mensagem para a atividade[Histórico Pedido]. Em seguida, um 

estado de espera é alcançado até que se receba uma resposta na atividade[Resposta Histórico 

Pedido]. Finalmente, a atividade[Notifica Execução Disponibilidade Subsistemas] prepara e envia 

uma resposta de execução da atividade[Disponibilidade Subsistemas]. 
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Figura 4.55 - Refinamento da atividade[Disponibilidade Subsistemas]. 

A Figura 4.56a apresenta o refinamento da atividade[Requisita Disponibilidades], a qual tem 

como objetivo a preparação e envio das mensagens requisitando a consulta de disponibilidade 

dos SPs que integram o SCTSP. Assim, no modelo funcional na Figura 4.56b, o lugar L1 

representa a preparação da mensagem de requisição enviada ao SP1-Alimentação por meioda 

transição requisitante T1. Analogamente, são representadas as atividades de requisição de 

disponibilidade do SP2-Inspeção, do SP3-Transporte, e do SP4-Montagem. 

A Figura 4.57a apresenta o refinamento da atividade[Resposta Disponibilidades], a qual 

recebe as mensagens de resposta à consulta de disponibilidade dos SPs que integram o 

SCTSP. Assim, no modelo funcional na Figura 4.57b, as transições de resposta requisitantes 

T1 e T2 recebem a mensagem de resposta indicando uma condição de disponibilidade ou não, 

respectivamente. Analogamente, são representadas as atividades de resposta à requisição de 

disponibilidade do SP2-Inspeção, do SP3-Transporte, e do SP4-Montagem. 
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Figura 4.56 - Modelos da atividade[Requisita Disponibilidades],a) Modelo para refinamento, b) Modelo 

funcional. 
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Figura 4.57-Modelos da atividade[Resposta Disponibilidades], a) Modelo para refinamento, b) Modelo 

funcional. 

O modelo funcional da atividade[Disponibilidade Subsistemas] é apresentada na Figura 4.58. 

A Tabela 4.31 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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Figura 4.58 - Modelo em RP da atividade[Disponibilidade Subsistemas]. 
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Tabela 4.31: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Disponibilidade Subsistemas] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma mensagem de requisição da atividade[Disponibilidade Subsistemas] 
L2 Requisição da atividade[Disponibilidade Subsistemas]foi recebida 
L3 Preparação de uma mensagem de requisição da atividade[Atualização Estado 

Pedido] 
L4 Requisição da atividade[Atualização Estado Pedido]foi enviada 
L5 Espera da mensagem de resposta da atividade[Atualização Estado Pedido] 
L6 Resposta da atividade[Atualização Estado Pedido]foi recebida  
L7 Preparação da mensagem para requisitar um pedido de peças ao SP1- 

Alimentação na atividade[Pedido Peças] 
L8 Requisição do pedido de peças ao SP1- Alimentação na atividade[Pedido 

Peças]foi enviada 
L9 Preparação da mensagem para requisitar a atividade[Histórico Pedido] 
L10 Preparação da mensagem para requisitar a atividade[Histórico Pedido]foi enviada 
L11 Espera da mensagem de reposta da atividade[Histórico Pedido] 
L12 Reposta da atividade[Histórico Pedido]foi recebida 
L13 Preparação da mensagem de notificação da execução da atividade[Disponibilidade 

subsistemas] 
L14 Notificação da execução da atividade[Disponibilidade subsistemas]foi enviada 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para iniciar a atividade[Disponibilidade Subsistemas] 
T2 Transição requisitante para atualizar o estado do pedido em execução 
T3 Transição de resposta requisitada para notificar a atualização do estado do pedido 
T4 Transição requisitante do serviço de fornecimento de peças 
T5 Transição requisitante de atualização o histórico pedido em execução 
T6 Transição de resposta requisitante indicando a atualização do histórico 
T7 Transição de resposta requisitante indicando que a execução da 

atividade[Disponibilidade Subsistemas] 

A Figura 4.59 apresenta o refinamento da atividade[Resposta Serviço de Alimentação], a qual 

recebe a mensagem de resposta da execução do serviço de alimentação para o fornecimento 

de peças. Assim, uma vez que a mensagem é recebida na atividade[Recebe Notificação Pedido 

Peças] consolida-se a informação dos pedidos em execução por meio da execução da 

atividade[Correlação Pedido], que é requisitada através da atividade[Requisita Correlação 

Pedido]. O serviço do SP2-Inspeção é requisitado por meio de uma mensagem preparada e 

enviada na atividade[Requisita Inspeção Peça] para a atividade[Inspeção Peça]. Finalmente, é 

realizada uma atualização do histórico no desenvolvimento do pedido na atividade[Histórico 

Pedido] por meio de uma mensagem preparada e enviada na atividade[Requisita Histórico 

Pedido]. Uma vez realizada a atualização requisitada, uma mensagem de resposta é recebida na 

atividade[Resposta Histórico Pedido]. 
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Figura 4.59 - Refinamento da atividade[Resposta Serviço de Alimentação]. 

 

A Figura 4.60.a apresenta o refinamento da atividade[Correlação Pedido]. Neste 

refinamento é apresentada a sequência de atividades que permitem validar a informação de 

uma mensagem com respeito à informação dos pedidos em execução. Assim, uma vez que a 

atividade [Início Correlação Pedido] recebe uma mensagem requisitando a correlação de uma 

informação de pedidos, ela prepara e envia uma mensagem ativando a atividade de execução 

da correlação na atividade[Execução Correlação Pedido]. Finalmente, uma mensagem de 

notificação se a informação enviada faz referência a um pedido em execução ou não é 

preparada e enviada na atividade[Notificação Correlação Pedido]. O modelo funcional desta 

atividade é apresentado na Figura 4.54.b, onde o lugar L1 indica a preparação da atividade 

para o disparo da transição requisitada, T1, logo que seja recebida uma mensagem requisitando 

a correlação. A seguir, um estado de preparação da correlação é alcançado no lugar L3 que 

ativa a execução da correlação na transição interna T2. Finalmente, um estado de preparação 

de uma mensagem de notificação é alcançado no lugar L5, a qual é enviada quando a transição 

de resposta requisitada T3 ocorre. 
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Figura 4.60 - Modelos da atividade[Correlação Pedido], a) Modelo para refinamento, b) Modelo funcional. 

O modelo funcional da atividade[Resposta Serviço de Alimentação] é apresentado na Figura 

4.61. A Tabela 4.32 é utilizada para a descrição dos elementos dos modelos em RP (lugares e 

transições) que representam as operações. 
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L11L10L9
T5T4L5L4L1 T1 L2 T2L3 L6T3 L7 L8 L12

T6

 

 

Figura 4.61 - Modelo em RP da atividade[Resposta Serviço de Alimentação]. 
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Tabela 4.32: Descrição dos elementos do modelo em RP da atividade[Resposta Serviço de Alimentação] 

Lugar Descrição 
L1 Espera de uma mensagem de requisição da atividade[Resposta Serviço de 

Alimentação] 
L2 Requisição da atividade[Resposta Serviço de Alimentação] foi recebida 
L3 Preparação de uma mensagem para requisitar a atividade[Correlação Pedido] 
L4 Requisição a atividade[Correlação Pedido]foi enviada 
L5 Espera da mensagem de resposta da atividade[Correlação Pedido] 
L6 Resposta da atividade[Correlação Pedido] foi recebida 
L7 Preparação de uma mensagem para requisitar a atividade[Inspeção Peça] 
L8 Requisição da atividade[Inspeção Peça] foi enviada 
L9 Preparação de uma mensagem para requisitar a atividade [Histórico Pedido] 
L10 Requisição da atividade[Histórico Pedido] foi enviada 
L11 Espera da mensagem de resposta da atividade[Histórico Pedido] 
L12 Resposta da atividade[Histórico Pedido] foi recebida 

Transição Descrição 
T1 Transição requisitada para iniciar a atividade[Resposta Serviço de Alimentação] 
T2 Transição requisitante da atividade [Correlação Pedido] 
T3 Transição de resposta ao requisitante para a atividade [Correlação Pedido] 
T4 Transição requisitante do serviço de fornecimento de peças da atividade [Inspeção 

Peça] 
T5 Transição requisitante da atividade [Histórico Pedido] 
T6 Transição de resposta ao requisitante para a atividade [Histórico Pedido] 

Etapa B3: Análise do modelo funcional  

Uma vez obtidos os modelos funcionais do serviço de integração e coordenação dos SPs 

envolvidos na produção de um produto final e do serviço de gerenciamento de pedidos em RP 

realiza-se a análise do comportamento destes modelos com a finalidade de validar e verificar 

se estes atendem adequadamente os requisitos. Assim, mediante testes de simulação é 

confirma-se que modelo gerado representa adequadamente as funcionalidades que foram 

requisitadas. Para a verificação dos modelos gerados são analisadas as propriedades 

estruturais e comportamentais da RP. Na verificação é feita uma prova das propriedades, 

dinâmicas e estruturais, que a semântica interna do modelo apresenta. As propriedades aqui 

investigadas nos modelos foram: deadlock, estabilidade de seu comportamento dinâmico, 

reversibilidade. 

 

Etapa B4: Componentização 

Uma vez verificadas e validadas as diferentes operações do SCTSP, nesta etapa é realizada 

uma classificação em cinco componentes, ―Serviço de Gerencia de Pedidos‖, ―Serviço de 
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Integração e Coordenação‖, ―Serviço de Gerência SCTSP‖, ‖Observador Pedidos‖, e 

“Interface Cliente‖ (Figura 4.62). O componente ―Serviço de Gerência de Pedidos‖ 

encapsula operações e expõe sua funcionalidade como um serviço para gerenciar o 

cadastramento e acesso dos clientes do SCTSP. O componente “Serviço de Gerência de 

Pedidos‖ encapsula as operações e expõe sua funcionalidade como um serviço que gerencia 

os pedidos dos clientes. O componente ―Serviço de Integração e Coordenação‖ encapsula as 

operações e expõe sua funcionalidade como um serviço para a orquestração dos serviços dos 

SPs que integram o SCTSP. O componente ―Observador Pedidos‖ encapsula as operações e 

expõe sua funcionalidade que agenda o desenvolvimento de execução dos pedidos realizados 

pelos clientes ao SCTSP. Finalmente, o componente “Interface Cliente” viabiliza um meio de 

acesso ao “Cliente” tanto para a realização de um pedido novo como a monitoração dos 

pedidos realizados anteriormente. 

Serviço de Integração e Coordenação

+ Inicio Disponibilidade Sub-sistemas

+ Recebe Notificação Pedido Peças

+ Requisita Correlação Pedido

+ Resposta Correlação Pedido

+ Requisita Inspeção Peça

+  Requisita Disponibilidades

+  Resposta Disponibilidade Sub-sistemas

+  Requisição Atualização Estado Pedido

+  Resposta Atualização Estado Pedido

+ Requisita Pedido Peça

+ Requisita Histórico Pedido

+ Resposta Histórico Pedido

+ Notifica Execução Disponibilidade Sub-sistemas

Observador Pedidos

- Requisita Consulta Estado Pedido

- Resposta consulta estado Pedido
- Requisita Disponibilidade Sub-sistemas

- Resposta Disponibilidade Sub-sistemas

Serviço de Gerência de Pedidos 

+ Inicio Pedido Novo

+ Inicio Histórico Pedido

+ Inicio Consulta Estado Pedido

+ Início Correlação Pedido

-  Execução Pedido Novo

-  Execução Histórico Pedido

-  Executa Consulta Estado Pedido

-  Execução Correlação Pedido

-  Notifica Estado Pedido

-  Notificação Correlação Pedido

-  Notificação Pedido Novo

-  Notificação Histórico Pedido

Interface Cliente

+ Resposta Cadastro

+ Resposta notificação Acesso

+  Resposta Pedido Novo

+  Resposta Histórico Pedido

-  Requisita Acesso

-  Requisita Cadastro

-  Requisita Pedido Novo

-  Requisita Histórico Pedido

b)

d)

a) c)

e)

Serviço Gerência SCTSP

+ Inicio Cadastro

+ Inicio Acesso

-  Execução Cadastro

-  Notificação cadastro

-  Verifica Condição de Acesso

-  Notificação Acesso

 

Figura 4.62 - Componentes do subsistema de Alimentação. a) “Serviço teleoperador”,b) “Serviço do 

sistema teleoperativo de Alimentação”, c) “Supervisório”, d) “Controle local”, “Interface Teleoperador 

Alimentação”. 



108 

 

4.3. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, empregou-se o método proposto no capítulo 3 na modelagem de um SP 

disperso emulado por um sistema flexível de manufatura que está instalado e em operação no 

LSA – Laboratório de Sistemas de Automação do Departamento de Engenharia Mecatrônica e 

de Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Por meio deste estudo de caso foi possível comprovar os pontos positivos do processo de 

detalhamento do sistema abordando a arquitetura proposta de SCTSP, identificando-se seus 

principais componentes e desenvolvendo os modelos em RP. Desta forma, foram 

especificados os serviços no nível de SPs e o de coordenação, além dos mecanismos que 

asseguram a consistência da troca de dados e atendimento aos pedidos dos usuários do 

SCTSP.   
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5. IMPLEMENTAÇÃO 

Neste capitulo são apresentados os principais aspectos relacionados com a implementação 

e testes da arquitetura proposta do “sistema coordenado de teleoperação de sistema 

produtivos” (SCTSP) aplicada no estudo de caso do capitulo 4. 

 

5.1. ASPECTOS GERAIS 

A Figura 5.1 apresenta a estrutura da implementação da arquitetura proposta aplicada no 

estudo de caso conforme a Figura 4.1, e de acordo com os modelos gerados e simulados no 

Capítulo 4. Neste sentido, estes modelos além de permitir a verificação e validação do 

SCTSP, definem os padrões para as implementações e as simulações permitindo a orientação 

dos testes operacionais das aplicações geradas. Assim, neste capitulo são validadas a 

propostas apresentadas no capítulo 3. 

Os ambientes de desenvolvimento utilizados foram o Microsoft Visual Studio 2010, da 

Microsoft, e oStep7, da Siemens. As aplicações do primeiro ambiente de desenvolvimento 

foram instaladas em computadores pessoais ligados à rede KyaTera, e as aplicações no Step7 

foram desenvolvidas para serem executadas em CLPs Siemens séries 300 e 400. Assim, no 

Microsoft Visual Studio 2010 foram desenvolvidas telas em páginas web no formato ASPX 

(Active Server Page Extended) tanto para os clientes, ―Interfaces Cliente‖,como para os 

teleoperadores, ―Interfaces Teleoperadores‖,dos sistemas produtivos (SPs) envolvidos no 

SCTSP. Adicionalmente, o ―Serviço de Gerenciamento de Pedidos‖ foi implementado 

mediante ―WSPedido‖e o ―Serviço de Integração e Coordenação‖ no ―WSCoordenacao‖. 

Os bancos de dados foram implementados em Microsoft Access, por exemplo: 

―DBPedido‖,―WSAlimentacao‖. Adicionalmente, e considerando que os serviços dos SPs 

envolvidos no SCTSP foram todos implementados com uma estrutura similar, neste capitulo 

descreve-se apenas os aspectos gerais da implementação do ―Serviço de SP1-Alimentação‖. 

A funcionalidade produtiva de alimentação encapsulada mediante ―Serviço do Sistema 

Teleoperativo de Manufatura N‖ foi implementada como ―WSAlimentação‖ e a 

funcionalidade de teleoperação, exposta na rede de comunicação (Internet) mediante o 

―Serviço de Teleoperação‖ foi implementada mediante ―WSTeleoperacao‖. 

Complementarmente, o ambiente Step7 foi utilizado para implementar o ―Supervisório‖ e o 
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―Controle local‖. No ―Controle local‖ foram agrupadas as funções ―fcEstendeCilindro‖, 

―fcRecuarCilindro‖, ―fcMovAntiHórarioBraço‖, ―fcMovHorarioBraço‖, ―fcLigaVentosa‖, 

fcDesligaVentosa‖, as quais implementam as funções ―Distender Cilindro‖, ―Recolher 

Cilindro‖, ―Girar Transportador AntiHorário‖, ―Girar Transportador Horário‖, ―Ligar 

Vácuo‖ e ―Desligar Vácuo‖, respectivamente e que permitem o gerenciamento dos 

dispositivos de controle no chão de fábrica (sensores, atuadores, entre outros). A aplicação 

―Observador de Pedidos‖ foi implementado em C#, onde, uma tela de computador foi 

desenvolvida, Figura 5.2, para que um usuário ative o aplicativo selecionando a opção 

―Iniciar”. A implementação deste componente, conforme abordagem adotada neste trabalho, 

foi baseada no modelo apresentado na Figura 4.52, atividade[Observador Pedido]. 

Clientes

WSPedido 

C#-ObservadorAccess-

BDPedido

WSCoordenador

Serviço de 

SP4-Montagem
Serviço de

 SP2-Inspeção

WSAlimentação

Step7-Supervisorio

Step7-fcEstendeCilindro

Step7-fcRecuarCilindro

Step7-fcMovAntiHorarioBraço

Step7-fcMovHorarioBraço

Step7-fcLigaVentosa

Step7-fcDesligaVentosa

Dispositivos de Controle 

(sensores, atuadores, 

entre outros)

Access-

BDAlimentação

WSTeleoperação

Serviço de 

SP3-Transporte

Serviço de

 SP1-Alimentação

 HTML-Cliente

Teleoperador

HTML-

Teleoperador

 

Figura 5.1 – Implementação da arquitetura proposta, SCTSP. 
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.  

Figura 5.2 – Tela de ativação da aplicação “Observador de Pedido”. 

A Figura 5.3 apresenta a tela disponibilizada para os teleoperadores do SP de alimentação. 

Esta tela é dividida em dois setores, um que fornece uma realimentação visual do 

desenvolvimento das atividades produtivas no SP1-Alimentação, e outro que permite ao 

teleoperador um comportamento passivo, no modo de monitoração, apenas acompanhando o 

desenvolvimento das atividades produtivas ou um comportamento ativo, no modo de 

teleoperação, onde autoriza a atividade produtiva a ser executada. 

 

Figura 5.3 – Tela para os teleoperadores 

A Figura 5.4 apresenta as telas para os clientes. Se for um cliente novo (Figura 5.4a), deve-

se selecionar a opção “cadastrar um novo cliente”, permitindo a apresentação da tela para o 

cadastro de um novo cliente (Figura 5.4b). Caso seja um cliente cadastrado, e depois de 

conferir o login e senha fornecidos pelo cliente, é apresentada uma tela do cliente que lhe 

permite ou fazer um novo pedido, ou acompanhar (monitorar) um pedido feito anteriormente 

(Figura 5.5). A implementação destas aplicações computacionais, conforme abordagem 
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adotada neste trabalho, foram diretamente derivadas dos modelos funcionais da atividade[Novo 

Cliente] e da atividade[Acesso] que foram apresentadas nas Figuras 4.44 e 4.46, respetivamente. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.4 – Tela para os clientes, (a) para executar o acesso, (b) para um novo cadastro 

 

Figura 5.5 – Tela para os clientes cadastrados 

Se for selecionado o comando ―Novo Pedido‖ é apresentada a tela da Figura 5.6a, o qual 

permite ao cliente inserir a quantidade de produtos da cor (rosa, preta e/ou prata) que deseja e, 

adicionalmente, uma mensagem informará o número (identificador) do pedido. Se for 

selecionado o comando ―Consulta Pedido‖, é apresentada a tela da Figura 5.6b, na qual, uma 

vez inserido o código do pedido, esta retorna o estado do pedido. A implementação destas 

aplicações computacionais, conforme abordagem adotada neste trabalho, foram diretamente 

derivada dos modelos funcionais da atividade[Novo Pedido] e da atividade[Consulta Estado Pedido] 

que foram apresentados nas Figuras 4.48 e 4.54, respetivamente. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 5.6 – Tela do cliente para pedido, (a) realização pedido novo, (b) monitoração do pedido existente 

A Listagem 5.1 apresenta uma parte do programa implementado para o ―WSAlimentação‖ 

em C#. Esta parte trata da requisição de uma peça ao SP de alimentação mediante a operação 

―Pedido_Peca‖, o qual foi derivado diretamente do modelo funcional da atividade[Pedido 

Peça] na Figura 4.4. 

using System; 

usingSystem.Collections.Generic; 

usingSystem.Web; 

usingSystem.Web.Services; 

namespaceWSAlimentacao{ 

    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] 

*** 

public class Service1 : System.Web.Services.WebService    { 

[WebMethod] 

publicvoidPedido_Peca() { 

WSAlimentacao.SistAlimentacaoCallWebService = new 

WSAlimentacao.SistAlimentacao(); 

CallWebService.Conecta(); 

CallWebService.mSetup_Ok(); 

CallWebService.mPedido_Peça(); 

} 

*** 

} 

} 

 

Listagem 5.1 – Parte do programa relacionado com a implementação do “WSAlimentação” 

A comunicação entre as aplicações nos ambientes de desenvolvimento utilizados foi 

realizada mediante um servidor OPC (Object Linking and Embedding for ProcessControl). 

Este componente atua como um facilitador da informação dos dispositivos de chão de fábrica, 

lendo informação dos dispositivos e transformando-as em dados que podem ser acessados de 
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várias maneiras (LING; CHEN; YU, 2004). A Figura 5.7 apresenta a configuração dos dados 

do servidor OPC para o SP1-Alimentação. 

 

Figura 5.7 – Configuração do OPC do SP1- Alimentação 

A Listagem 5.2, apresenta uma parte do programa que implementa o supervisório. Nesta 

parte do programa tem-se o gerenciamento das atividades produtivas nos dois modos de 

operação do SP, ―Modo Teleoperação‖ e ―Modo Monitoraçao‖. Esta implementação, 

conforme abordagem adotada neste trabalho, foi derivada diretamente do modelo funcional da 

atividade[Execução Pedido Peça], Figura 4.26. 

 

Listagem 5.2 – Parte do programa que implementa o “Supervisório” 

Finalmente, na Listagem 5.3, apresenta-se uma parte do programa que implementa o 

―Controle Local‖. Nesta parte do programa são definidas as operações produtivas que 

permitem o gerenciamento dos dispositivos no chão de fábrica. Esta implementação, 

conforme abordagem adotada neste trabalho, foi derivada diretamente do modelo funcional da 

atividade[Execução atividades Produtivas] na Figura 4.25. 
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Listagem 5.3 – Parte do programa que implementa o “Controle Local” 
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5.2. TESTES DE OPERAÇÃO 

Uma vez implementados todos os componentes da arquitetura proposta para o SCTSP, 

baseados nos modelos gerados no Capitulo anterior, foram feitos vários testes de operação 

que permitiram confirmar a viabilidade da arquitetura proposta e do comportamento dinâmico 

do sistema de acordo com as simulação funcional dos modelos gerados. 

Os testes de implementação foram conduzidos de acordo com a orientação apresentada no 

desenvolvimento dos modelos. Onde, inicialmente, foram desenvolvidos os modelos que 

permitiram verificar e validar a exposição como um serviço da funcionalidade produtiva de 

cada um dos SP, assim como a funcionalidade de operação de um operador disperso 

geograficamente dos dispositivos de chão de fabrica, envolvidos no SCTSP. Posteriormente, 

foram desenvolvidos os modelos que permitiram verificar e validar a integração entre estes 

serviços definidos anteriormente. Neste contexto, na presente implementação, inicialmente, 

foi realizadas vários testes de operação para cada um dos serviços individualmente. Para isto, 

foi gerada uma tela para os testes operacionais do serviço produtivo. Desta forma, uma vez 

que o serviço é ativado, por meio da tela do teleoperador é possível acompanhar o 

desenvolvimento das atividades produtivas. Posteriormente, foi implementado o serviço de 

coordenação, o qual integra e coordena cada um dos serviços envolvidos no SCTSP. Assim, 

foram realizados os testes de funcionamento na mesma forma e sequência das simulações 

realizadas com os modelos do SCTSP. 

Considerando que a rede KyaTera tem pouco tráfego da informação, alguns testes 

operacionais foram realizados com a internet convencional, onde, embora em algumas 

situações específicas notava-se um atraso na informação de vídeo, obteve-se um 

funcionamento aceitável do SCTSP. Como teste de operação futuro se recomenda quantificar 

os tempos de funcionamento baseados na quantidade de mensagem trocados, quantidade de 

mensagens geradas. 

5.3. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, foram apresentados os principais aspectos da implementação dos diferentes 

componentes da arquitetura proposta de um SP disperso. Para esta implementação e testede 

funcionamento foi considerado um SP disperso emulado por um sistema flexível de 

manufatura que está instalado e em operação no Departamento de Engenharia Mecatrônica e 

Sistemas Mecânicos da EPUSP. Assim, por meio desta implementação foi possível confirmar 

e validar a eficácia das propostas desenvolvidas.  
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6. COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 

6.1. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Diversos trabalhos confirmam a necessidade dos sistemas produtivos (SPs) apresentarem 

uma estrutura reconfigurável que possibilite a eles enfrentar, de forma competitiva, os 

crescentes desafios de um mercado globalizado (seja na reconfiguração de sua estrutura, seja 

em sua participação na execução de forma integrada e coordenada em um processo produtivo 

mais complexo). Assim, o presente trabalho aborda uma solução baseada na SOA, 

considerando as características especiais de SPs dispersos de manufatura, isto é, sistemas que 

transformam fisicamente uma matéria-prima. A SOA foi escolhida como paradigma de 

estruturação do sistema devido à sua capacidade de homogeneizar um ambiente heterogêneo, 

que é uma característica dos SPs dispersos de manufatura, em virtude de sua solução de 

encapsulamento do funcionamento de cada um de seus componentes. 

Desta forma, neste trabalho foi proposta uma arquitetura de SCTSP (sistema coordenado 

de teleoperação de sistemas produtivos), a qual permite uma ágil reconfiguração do sistema 

com o intuito de recuperar a capacidade produtiva do sistema frente a distúrbios no ambiente 

produtivo. A abordagem utilizada assegura uma interação “suavemente acoplada” dos 

componentes definidos na arquitetura proposta. Assim, apresenta-se uma separação das 

implementações das aplicações computacionais dos componentes que interagem com a 

definição das funcionalidades. Deste modo, a arquitetura proposta adota uma abordagem 

modular com interfaces devidamente especificadas para realizar as operações produtivas.Isto 

é, os módulos envolvidos num mesmo processo produtivo estabelecem as devidas interações 

por meio das interfaces. Portanto, na arquitetura proposta, um determinado SP pode ser um 

módulo com a possibilidade de ser incorporado ou não na execução integrada e coordenada de 

um processo produtivo independente de sua posição geográfica. Além disso, estes SPs 

apresentam uma arquitetura que permite a os seus operadores gerenciar a execução das 

atividades dos processos produtivos independentemente de sua localização geográfica.A fim 

de assegurar uma adequada especificação dos diferentes serviços dos componentes definidos 

na arquitetura proposta assim como a integração e coordenação entre eles desenvolveu-se um 

procedimento sistemático de modelagem permitindo a verificação e validação do SCTSP. 

A rede de Petri (RP) foi escolhida como o formalismo para a modelagem, devido às suas 

vantagens em representar sistemas dinâmicos a eventos discretos (como o SCTSP pode ser 
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tratado) e, também, devido às suas características para análise de situações de concorrência, 

distribuição, sincronismo e paralelismo de processos, comuns em sistemas feitos pelo homem. 

Como vantagens da abordagem proposta, pode-se destacar: 

 A distinção que se observa entre os modelos referentes a cada um dos componentes 

do SCTSP. Isto permite especificar tanto os serviços e a dinâmica de sua execução, 

bem como a coordenação dos mesmos. 

 O tratamento da complexidade do sistema de coordenação, uma vez que por meio 

dos modelos gerados podem-se identificar possíveis problemas na composição dos 

serviços e a consistência na troca de mensagens. 

 A reusabilidade de modelos, uma vez que a descrição do sistema coordenado é 

composta por modelos dos SPs envolvidos. 

Adotou-se, a fim de facilitar a representação gráfica da interação dos modelos distribuídos, 

a abordagem de fusão de transições para a composição de modelos. Também está sendo 

proposta uma representação gráfica para as interfaces. 

Adicionalmente, na literatura pesquisada, identificou-se que o WS (web service) é uma 

implementação eficaz da SOA. Esta solução agrupa um conjunto básico de padrões que 

especificam a definição, troca e transporte das mensagens e a coordenação dos serviços. Do 

ponto de vista de SPs, existe um crescente número de trabalhos abordando esta solução. 

Entretanto, uma abordagem comum destas soluções é por meio da adição de novos padrões 

para tratar os problemas inerentes ao controle de SPs, o que dificulta sua aceitação por parte 

da indústria. 

As implementações desses padrões são específicas e limitadas para um determinado 

ambiente computacional, sistema operacional ou linguagem de programação.  Este fato, para 

SPs, representa uma perda de capacidade de trabalho em ambientes heterogêneos e soluções 

de controle confiáveis.  

Desta forma, a arquitetura proposta neste trabalho procura explorar a base que pode ser 

implementada com as especificações definidas em WS, os quais têm sido testados, aprovados 

e aceitos pelos principais fornecedores de soluções dos SPs tais como SAP, Siemens, e na 

área de gerenciamento, como a IBM, Oracle e Microsoft, entre outras. Portanto, a solução que 

está sendo proposta não perde as características da SOA no momento da implementação. As 
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principais limitações desta abordagem estão relacionadas com a demanda dos serviços, 

latência na resposta dos serviços, balanço de carga do sistema, entre outros fatores que ainda 

não podem ser quantificados até a especificação de situações de uso real do SCTSP. Neste 

sentido, a abordagem proposta deste trabalho foi implementada em um sistema que emula um 

SP disperso, isto é, um sistema flexível de manufatura instalado no Departamento de 

Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da EPUSP e também onde se considerou a 

infraestrutura de internet de alta velocidade como o disponibilizado pelo Programa TiDIA-

KyaTera da FAPESP. A codificação dos componentes do SCTSP foi desenvolvida no 

ambiente Microsoft Visual Studio 2008 e, no caso dos controladores locais, em ambiente 

STEP7, da Siemens. 

 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

 

Dentre as várias possibilidades de trabalhos futuros que podem ser derivados, destacam-se 

dois que entendemos como uma evolução direta das considerações assumidas: 

 No desenvolvimento do trabalho foi implementado um “serviço de gerenciamento de 

pedidos” baseado na seqüência de chegada dos pedidos. Isto sugere um estudo sobre a 

implementação de um componente de scheduling para os pedidos. 

 Adicionalmente, neste trabalho foi implementado um “serviço de integração e 

coordenação” assumindo que se tem a priori as descrições de todos os serviços dos SPs 

envolvidos na execução dos processos produtivos. Isto sugere um estudo sobre um serviço 

de integração e coordenação dinâmico, ou seja, onde os serviços dos SPs envolvidos são 

definidos dinamicamente de acordo com o pedido a ser atendido. 
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ANEXO A 
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