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Resumo 
 

Falhas são eventos que não podem, pela sua própria natureza, serem totalmente 

eliminados num sistema de manufatura real. No entanto, a maioria das pesquisas e 

publicações técnicas nesta área consideram somente a descrição e otimização dos 

processos “normais” ou processos isolados de tratamento de falhas. Assim este 

trabalho é uma contribuição no desenvolvimento de uma metodologia de modelagem 

e análise que considera a detecção e o tratamento de falhas junto com os processos 

“normais”. A hipótese é que uma adequada abordagem de modelagem e análise de 

sistemas de manufatura considerando todas estas características é fundamental para 

melhorar a flexibilidade e autonomia do sistema. 

Tais sistemas podem ser abordados segundo a perspectiva de sistemas a 

eventos discretos (DEDS) e dentre as técnicas existentes de representação destes 

sistemas, destaca-se o potencial das rede de Petri (PN) como uma técnica uniforme 

de modelagem e análise, a qual permite o estudo e caracterização de diferentes 

propriedades de um sistema através de um mesmo modelo.  

Assim, este trabalho introduz uma metodologia, baseada no conceito de redes 

de Petri, que além da modelagem e a análise dos processos “normais” (de acordo 

com as especificações funcionais), permite a detecção e tratamento de falhas em 

sistemas de manufatura de uma forma hierárquica e modularizada utilizando 

supervisores distribuídos nos equipamentos do chão de fábrica. Esta metodologia 

considera a integração de três módulos referentes aos processos “normais”, aos 

processos de detecção de falhas e, aos processos de tratamento de falhas. Através das 

abordagens “top-down” e “bottom-up” a modelagem de um sistema é desenvolvida 

em níveis hierárquicos.  

Estudos de caso de sistemas com estas característica são considerados. Nos 

modelos desenvolvidos são realizados um estudo analítico e simulações para validar 

a metodologia proposta.  

 

Palavras chave:  

Redes de Petri, sistemas de manufatura, detecção e tratamento de falhas, tolerância a 

falhas, diagnóstico de falhas, redes distribuídas, sistemas a eventos discretos. 
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Abstract 
 

In a real manufacturing system, failures are events that should be considered. 

However in this area, most researches consider only the description and optimization 

of normal processes. Therefore, this research is a contribution to develop a 

methodology for modeling and analyzing manufacturing system including normal 

processes, failure detection, and failure treatment. An approach considering those 

processes is basic for improving flexibility and autonomy of systems.  

These systems can be observed on a point of view of discrete event dynamics 

systems (DEDS). From this point of view, Petri nets are a powerful tool for modeling 

and analyzing different characteristics of a system using the same model. 

In this research a methodology based on Petri nets considering normal process, 

detection, and treatment of failures in manufacturing systems is introduced. This 

methodology considers a hierarchical and modular structure. The modular 

characteristic of this methodology permits integration of tree types of processes: 

normal, failure detection, and failure treatment processes. The hierarchical 

characteristic permits to model a system by hierarchical levels (such as fabric, 

manufacturing cell, and equipment) based on top-down and bottom-up approaches, 

and uses distributed supervisors inside of machines on the workshop level. 

Case studies with these characteristics are considered. On the developed models 

analytical and simulation analyses are executed to validate the proposed 

methodology. 

 

 

Keywords:  

Petri nets, manufacturing systems, detection and treatment of failures, fault tolerance, 

failure diagnosis, distributed nets, and discrete event dynamic systems.     
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1. INTRODUÇÃO 

Falhas são eventos que não podem ser ignorados num sistema de manufatura 

real. No entanto, a maioria das pesquisas e publicações técnicas nesta área 

consideram somente a descrição e otimização dos processos “normais” num sistema 

de manufatura ou, processos isolados de tratamento de falhas [Ezpeleta, 95; Silva, 

85; Zurawski, 94]. Neste trabalho é introduzida uma metodologia para modelagem e 

análise de sistemas de manufatura que considerem a detecção e o tratamento de 

falhas junto com os processos “normais”. A hipótese é que uma abordagem adequada 

para a modelagem e análise destes sistemas considerando todas estas características é 

fundamental para assegurar sua flexibilidade e autonomia. 

  

1.1. MOTIVAÇÕES 

As técnicas de controle automático têm um papel primordial no aumento do 

desempenho de sistemas produtivos mas, o crescente aumento na funcionalidade dos 

sistemas mecatrônicos (sistemas mecânicos e eletromecânicos integrados por 

computador) tem incrementado sua complexidade e, portanto as tarefas de 

modelagem e análise. Isto demanda revisões de conceitos e utilização de novas 

técnicas para avaliar alternativas de projeto e políticas de operação em situações com 

um número grande de restrições, impostas principalmente pela limitação dos recursos 

disponíveis no sistema. Dentre estes conceitos de sistemas produtivos se destacam: 

sistemas flexíveis de manufatura (FMS) [Rembold, 94], sistemas antropocêntricos de 

produção (APS) [Kovács, 95; Santos Fo., 98; Woobe, 96], sistemas de automação 

balanceada (BAS) [Camarinha, 96; Roshardt, 95], sistemas inteligentes de 

manufatura [Camarinha, 98]. Todos estes sistemas possuem características 

funcionais como alto grau de autonomia e flexibilidade e consideram também a 

integração e complementaridade dos aspectos tecnológicos, humanos e sócio–

econômicos. 

Considerar a tolerância a falhas nestes tipos de sistemas é fundamental para se 

desenvolver sistemas mais flexíveis e autônomos. Isto requer, evidentemente, 
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estudos que levem em conta, além da otimização dos processos de manufatura, o 

processo de detecção e de tratamento de falhas e erros de operação.  

 

Falhas e erros (envolvendo máquinas e operadores) são fatos que sempre 

podem ocorrer na etapa de operação de um sistema real de manufatura independente 

do grau de automação implementado. Obviamente, para sistemas com diferentes 

graus de automação, as falhas apresentadas serão, também, de diferentes formas. 

Para estabelecer a diferença entre falha e erro pode-se afirmar que a origem de um 

erro é uma falha e uma falha é detectada quando é observado um erro [Silva, 85(a)]. 

Tem-se verificado também que nos principais periódicos e publicações da área, 

não existem trabalhos que consolidem metodologias que permitam um tratamento 

completo* destas situações anormais (além de procedimentos de manutenção) de 

modo que seja assegurada uma efetiva autonomia e flexibilidade do sistema quando 

da ocorrência destas situações.  

 

1.1.1 Interação entre os Processos 

Em geral, as operações “normais” do sistema (quando este opera idealmente, 

sem falhas e sem necessidade de manutenção), os processos de tratamento de falhas e 

de manutenção são analisados de forma separada ou compartimentada. Além disso, 

freqüentemente também desconsidera-se a interação com o fator humano. A figura 

1.1 esquematiza a interação que, de fato, existe entre os operadores com os diferentes 

processos que ocorrem no sistema de manufatura.  

Falhas e operações de manutenção são eventos que não podem ser 

desconsiderados num sistema de manufatura real. Também, deve-se considerar 

necessariamente a interação de todos estes processos (operação normal, falhas e 

manutenção) com o elemento humano, já que questões como “start-up” e ocorrência 

de situações inesperadas (envolvendo máquinas e operadores humanos) não podem 

ser tratadas de maneira automática na sua totalidade. Estas tarefas envolvem 

geralmente, a supervisão e interferência de um operador humano, sendo desta forma 

primordial a adoção do conceito de sistemas de automação balanceada. Assim, 

                                                        
* completo do ponto de vista de considerar a integração de todas as etapas tais como, monitoração, 
diagnóstico, detecção e recuperação de falhas. 
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desenvolver uma metodologia que considere a modelagem e análise destes processos, 

conjuntamente com os processos “normais” e que possibilite o desenvolvimento de 

um sistema que supervisione (através de máquinas e/ou operadores humanos) todos 

estes processos, é fundamental para a especificação e análise de sistemas de 

manufatura mais flexíveis e autônomos.  

 

FALHAS

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

Sistema de manufatura

 

Fig. 1.1 - Processos num Sistema de manufatura 

 

 

1.1.2 Sistemas Dinâmicos a Eventos Discretos 

Outra característica importante presente nestes tipos de sistemas é o modo que 

as interações entre as partes ocorrem. Da teoria de sistemas observa-se que as 

interações entre seus elementos podem ser caracterizadas como de ocorrência 

discreta, assíncrona e seqüencial, havendo a necessidade de sincronização de 

processos, tratamento de operações concorrentes, solução de conflitos, etc. Tais 

sistemas podem ser abordados segundo a perspectiva de sistemas dinâmicos a 

eventos discretos (DEDS) [Ho, 92; Cassandras, 90; Miyagi, 96] em oposição aos 

sistemas dinâmicos de variáveis contínuas (CVDS) [Levis, 87]. Os DEDS são 

caracterizados por apresentarem espaço de estados discretos e ocorrência de 

transições de estado de modo instantâneo em resposta a eventos discretos ao invés 

de uma evolução contínua no tempo. Nestes sistemas, o comportamento dinâmico é 

estabelecido principalmente por regras procedurais definidas pelo homem. Por este 

motivo alguns autores utilizam o termo “man-made systems” como sinônimo de 

DEDS. Por outro lado, nos CVDS a evolução do estado do sistema pode ser 

representada como uma trajetória contínua e, em geral, a variável que define esta 
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evolução é o tempo. A figura 1.2 ilustra a diferença na evolução dos estados entre um 

DEDS (figura esquerda) e um CVDS (figura direita). Por exemplo, note que na 

figura esquerda a evolução do sistema do estado X2 para X3 é representada como 

resposta à ocorrência do evento e2 de forma instantânea.  

x1

x3

x2

x4

e1 e4 e5e2 e3

eventos

estados

tempo (t)

estado (x), entradas (u)

),,( tuxf
dt

dx =

x(t)

 
Fig. 1.2 – Evolução dos estados num DEDS e um CVDS. [Ho, 92]  

 

Na bibliografia consultada, os pesquisadores concordam que ainda não existe 

uma técnica universal de modelagem para os DEDS comparada com a bem sucedida 

estrutura ou paradigmas desenvolvidos para os CVDS baseados em equações 

integro–diferenciais. No entanto, algumas técnicas têm sido utilizadas com sucesso 

para modelar algumas classes de DEDS. As técnicas mais conhecidas são: 

• Modelos de cadeias de Markov.  

• Modelos de redes de filas. 

• Rede de Petri (PN) e suas extensões (por exemplo: redes de Petri temporal, rede 

de Petri estocástica (GSPN), redes Lugar/Transição, etc.).  

• Máquina de estados finitos. 

• Álgebra Min - Máx. 

• Processos recursivamente finitos ou processos seqüenciais em comunicação. 

• Linguagens de simulação discreta. Nesta última categoria incluímos os Processos 

Generalizados Semi–Markovianos (GSMP). 

 

A tabela 1.1 ilustra uma classificação destas técnicas de DEDS quanto à sua 

efetividade na descrição de diferentes características de um sistema como são: a 

dependência ou não do tempo para a ocorrência dos eventos (temporizados, não-

temporizados); o tipo de manipulação das variáveis do modelo (lógicos, algébricos e 
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para avaliação do desempenho); e a forma em que acontecem os eventos, 

representando o comportamento do sistema (estocásticos, determinísticos). 

 

Tabela 1.1 - Classificação de modelos de DEDS. [Ho, 92] 

 Temporizados Não – temporizados 
Lógicos Rede de Petri temporal Rede de Petri Lugar/Transição 

Máquinas de estado finito 
Algébricos Álgebra mín–máx Processos recursivamente finitos. 

Processos seqüências de comunicação. 

 
Desempenho 

Cadeias de Markov 
Redes de Filas, GSPN 
GSMP/simulação 

 

 Estocásticos⇒ ⇐ Determinísticos 
 

Dentre as técnicas existentes destaca-se o potencial das rede de Petri (PN) 

como uma técnica uniforme de modelagem e análise, a qual permite o estudo e 

caracterização de diferentes propriedades de um sistema através de um mesmo 

modelo. Além disso, um modelo em PN pode através de regras de conversão 

relativamente simples ser transformado num programa (ou lista de instruções) para o 

controle do processo.  
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é propor uma metodologia* para a modelagem 

e análise funcional de sistemas de manufatura considerando a abordagem de 

automação balanceada nos seus processos produtivos através de uma perspectiva de 

Sistemas a Eventos Discretos (DEDS) e a aplicação de técnicas de redes de Petri 

(PN) para a detecção e tratamento de falhas. Neste contexto, as metas consideradas 

são:  

• Definir uma metodologia para a modelagem das estratégias de operação de um 

supervisor para um sistema de manufatura.  

• Desenvolver a especificação deste supervisor baseado em PN e suas extensões, 

considerando a detecção e o tratamento de falhas.  

• Desenvolver a metodologia considerando as etapas de adquisição de sinais, 

reconhecimento do estado de operação do sistema (ou componentes destes), 

diagnóstico das causas da falha e, recuperação da falha ou execução do conserto.  

• Desenvolver estudos de casos de sistemas, incluindo a modelagem, análise e 

simulação, utilizando uma abordagem baseada em PN. 

• Comprovar que uma abordagem baseada em DEDS é efetiva para desenvolver 

uma metodologia de modelagem que permita a análise e controle de sistemas 

automatizados de produção, considerando a detecção e o tratamento de falhas.  

 

                                                        
* Uma metodologia é uma coleção de métodos e um método é um processo para gerar um conjunto de 
modelos. [Booch, 94] 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

No capítulo 2 são descritos os sistemas automatizados de manufatura e as 

considerações necessárias para que estes sistemas reajam ante eventuais falhas. 

Também é discutida uma abordagem de sistemas de manufatura através de níveis 

hierárquicos, adequada para estruturar uma metodologia de modelagem e análise que 

considere a detecção e tratamento de falhas baseada nestes níveis. 

Posteriormente, são ressaltados os princípios de uma estratégia para detecção e 

isolamento de falhas, com especial enfoque em sistema flexíveis de manufatura. 

Esses princípios permitem desenvolver uma metodologia para reconhecimento e 

diagnóstico de falhas, proposição e execução de um plano de conserto num 

equipamento tolerante a falhas. 

 

No capítulo 3 é introduzido o conceito de Redes de Petri e algumas das suas 

extensões como uma técnica de modelagem e análise de sistema abordados do ponto 

de vista de DEDS. São discutidas as principais propriedades, métodos de análise, 

etc., colocados no contexto de sistemas de manufatura. Posteriormente, são 

apresentados conceitos como sub-redes para modelagem do tratamento de falhas e as 

redes “behaviour Petri nets”, entre outros, indispensáveis para introduzir a 

metodologia proposta para detecção e tratamento de falhas, erros de operação e 

procedimentos de manutenção em sistemas de manufatura. 

 

No capítulo 4 é introduzida a metodologia baseada em redes de Petri 

distribuídas (DPN) que integra, através de uma abordagem hierárquica e 

modularizada, os processos de um sistema de manufatura. Esta metodologia 

considera a detecção e tratamento de falhas ou situações anormais utilizando 

supervisores distribuídos nos equipamentos no chão de fábrica. Os módulos 

considerados nesta abordagem representam: 

• os processos de um sistema de manufatura quando este opera normalmente, 

• a execução do diagnóstico de falhas, e 

• o tratamento de falhas ou de situações anormais nos equipamentos do sistema. 

Finalmente são consideradas abordagens “top-down” e “bottom-up” que permitem 

modelar um sistema de manufatura através de níveis hierárquicos. 
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No capítulo 5 são apresentados e analisados estudos de caso para ilustrar as 

utilidades e vantagens da metodologia introduzida em cada um dos níveis 

considerados (equipamento, célula e fábrica). É apresentada também uma análise 

crítica destes resultados, de onde são extraídas conclusões e são discutidas possíveis 

deficiências. 

 

No capítulo 6 é apresentado um protótipo de um simulador desenvolvido com a 

colaboração de colegas do Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas 

Mecânicos da EPUSP, o qual permite trabalhar com redes de Petri distribuídas 

viabilizando a integração dos módulos que representam os diferentes processos num 

sistema que considera a detecção e tratamento de falhas. 

 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões finais do trabalho, principais 

resultados obtidos e sugestões de novos tópicos a serem pesquisado em futuros 

trabalhos. 
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2. DETECÇÃO E TRATAMENTO DE FALHAS EM SISTEMAS DE 

MANUFATURA 

As abordagens para a detecção e o tratamento de falhas e erros de operação são 

aqui focalizadas nos sistemas de manufatura automatizados com características de 

autonomia e flexibilidade considerando não somente a integração e 

complementaridade dos aspectos tecnológicos, mas também de fatores humanos. 

Assim, é necessário considerar conceitos tais como sistemas flexíveis de manufatura 

(FMS) e sistemas de automação balanceada (BAS).  

 

2.1 SISTEMAS FLEXÍVEIS DE MANUFATURA (FMS) 

Um sistema flexível de manufatura (FMS) [Rembold, 94] é formado por 

máquinas–ferramentas com comando numérico computadorizado (CNC), 

interconectadas para transferência de informações (por um sistema de rede de 

comunicações) e transferência de materiais (por um sistema de manipulação, troca e, 

transporte de peças e ferramentas como: esteiras, veículos transportadores, etc.). Um 

FMS se distingue de outras formas de manufatura automatizada por considerar:  

• a diversidade de produtos que se deseja produzir (flexibilidade do produto);  

• as características adaptativas das máquinas (flexibilidade dos equipamentos); e  

• as propriedades de similaridade dos processos (flexibilidade do processo).  

 

Considera-se também as implicações nas relações de custo/benefício e 

produtividade/qualidade do sistema. Tal diversidade exige do processo uma grande 

versatilidade para lidar com diferentes combinações operacionais e funcionais de 

máquinas, ferramentas e seqüências de processos.  

 

2.1.1 Sistemas de Automação Balanceada (BAS) 

No contexto de sistemas automatizados de produção, a automação balanceada 

surge como uma alternativa que engloba o conceito de um nível apropriado de 

automação tecnológica [Camarinha, 95], em oposição às abordagens isoladas de 

sistemas centrados exclusivamente no ser humano ou exclusivamente na automação 

total das máquinas.  
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Considera-se, que para incrementar a produtividade na manufatura é 

fundamental dominar as técnicas de automação e integração por computador das 

linhas de produção utilizando ferramentas como CAD, CAM, CAPP e máquinas 

CNC/DNC. Entretanto, é necessário ainda considerar questões como “start-up”, 

manutenção e ocorrência de distúrbios ou situações inesperadas (envolvendo 

máquinas e operadores humanos) que acontecem freqüentemente numa fábrica e que 

não podem ser tratadas de maneira automática na sua totalidade. Estas tarefas 

envolvem, geralmente, a supervisão e interferência de um operador humano.  

Apresenta-se, tabela 2.1, uma comparação entre sistemas de produção 

centrados na tecnologia e no homem.  

 

Tabela 2.1 - Comparação dos conceitos de produção centrado na tecnologia e no homem 

Centrado na tecnologia Centrado no homem 
Considera a introdução de novas tecnologias 
para reduzir o número de operadores no chão 
de fábrica. 

Considera a introdução de novas tecnologias para complementar 
capacidades humanas e tecnológicas, incremento funcional da 
flexibilidade, qualidade do produto e conforto dos operadores. 

Procura substituir as habilidades e experiência 
humana por tecnologia. 

Procura melhorar a qualidade e estabilidade do recurso humano 
e, através disto, melhorar a exploração do potencial oferecido por 
novas tecnologias. 

Considera soluções técnicas centralizadas. Considera soluções técnicas descentralizadas. 
Considera uma hierarquia rígida  
(pouca liberdade) na tomada de decisões. 

Considera a participação dos operários na tomada de decisões. 

Considera uma função operacional passiva, 
isto é, a simples execução de tarefas. 

Considera uma autonomia operacional para desempenhar tarefas 
diferentes e complexas, os problemas podem ser resolvidos 
individualmente ou em grupo. 

A integração de unidades de informação, 
decisão e controle da fábrica é por meio de 
uma centralização auxiliada por computador. 

Considera a integração de unidades para treinamento, 
socialização, cooperação e acesso à informação, participação na 
tomada de decisões e autocontrole. 

 

Com a evolução dos sistemas produtivos, um amplo conjunto de tarefas tem 

sido automatizado, deslocando os operadores para o pré e pós-processamento das 

máquinas. Uma razão para isto é a relativa redução dos custos de computadores e de 

máquinas automatizadas comparadas com os custos de treinamento e manutenção de 

operadores devidamente qualificados. No entanto, o conhecimento, experiência e 

habilidades humanas são características que na maioria das situações dependem de 

métodos não triviais para serem estruturados e/ou reproduzidos. Baseado neste fato, é 

imprescindível que o planejamento de sistemas produtivos considere além dos 

aspectos tecnológicos, o conjunto dos recursos humanos e a estrutura organizacional 

da empresa [Wobbe, 96].  
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Os sistemas de manufatura (FMS, BAS) são sistemas distribuídos formados 

por vários subsistemas e, geralmente, organizados segundo uma estrutura de controle 

hierárquico. A estrutura de um controle hierárquico depende da aplicação, filosofia 

de gerenciamento, disponibilidade de “software” e equipamentos computadorizados, 

grau de automação, etc. Um exemplo de hierarquia de níveis de controle baseada nos 

trabalhos de [Chintamaneni, 88; Hasegawa, 96] é apresentada a seguir: 

• Nível de fábrica: composto por linhas de produção ou células de manufatura.  

• Nível de célula de manufatura: composto por diversos equipamentos.  

• Nível de equipamento: composto por diversos dispositivos.  

• Nível de operação: que envolve as funções de cada um dos dispositivos. 

 

Cada um dos níveis no sistema de manufatura possui diferentes exigências de 

informação e controle. Assim, as operações nos níveis inferiores são as mais críticas 

em relação às sincronizações temporais, pois nestes níveis materiais e informações 

são processados simultaneamente e as restrições de controle em tempo real são 

imprescindíveis. De outro lado, nos níveis superiores, as exigências de tempo real 

são menos críticas, as instruções são de alto nível e o controle é geralmente do tipo 

qualitativo envolvendo uma grande quantidade e variedade de informações. Assim, 

as características que se deseja analisar num modelo de um sistema dependem do 

nível enfocado.  

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE FALHAS EM SISTEMAS DE MANUFATURA 

Inicialmente é necessário diferenciar os conceitos de falha e manutenção. A 

falha pode ser definida como uma alteração prejudicial nos atributos ou na estrutura 

do sistema. Assim, no presente estudo, falha será considerada como um evento que 

não se pode prever com exatidão o momento em que acontecerá e cujo tratamento 

deve ser executado assim que solicitado. O termo manutenção por outro lado, será 

associado exclusivamente às atividades que podem ser planejadas para sua execução. 

A classificação de manutenção encontrada nas indústrias de uma forma geral, é a 

seguinte [Nepomuceno, 89]: 

• Preventiva: a manutenção é realizada conforme especificações do fabricante do 

equipamento, porém esta sempre é programada com segurança para que o 
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equipamento nunca apresente problemas. A manutenção preventiva é a mais 

indicada do ponto de vista da segurança, mas as peças e equipamentos são, 

geralmente, subtilizados e assim existe uma perda de capital decorrente do custo 

incorrido; 

• Corretiva: espera-se que o equipamento apresente algum problema para realizar a 

manutenção. Este tipo de manutenção é a de pior desempenho, pois em geral 

incorre em danos que comprometem outras partes do conjunto; 

• Preditiva: neste caso, acompanha-se o desempenho do equipamento, de forma a 

realizar a manutenção antes do seu rendimento ser comprometido. Apesar da 

manutenção preditiva consumir mais recursos na monitorização do equipamento, 

esta estratégia é a mais recomendada pois as partes são utilizadas até o limite de 

sua vida útil, mas sem efeitos negativos nos outros componentes. 

 

Portanto, no texto o termo manutenção está sendo associado à manutenção 

preditiva. 

Neste trabalho são analisadas as falhas produzidas nos equipamentos e que 

podem-se propagar afetando os outros níveis do sistema. Assim, considerando o 

nível de equipamento e baseado no grau de automação implementado num sistema 

de manufatura, as falhas podem ser classificadas em dois tipos [Frank, 92]: 

1. Falhas que podem ser detectadas diretamente da monitorização dos dispositivos 

do equipamento através de sensores específicos. Por exemplo, para detectar a 

necessidade de óleo lubrificante, pode ser colocado um sensor específico que 

verifique o nível desta variável. 

2. Falhas que não podem ser detectadas diretamente da monitorização ou falhas que 

para sua detecção (ou tratamento) precisam de algum tipo de “raciocínio” ou a 

aplicação de uma metodologia de Detecção e Isolamento de Falhas (DIF) [Frank, 

92].  

Esta pesquisa será focada no segundo tipo de falhas. 

 

O projeto de um supervisor global de um sistema de manufatura que considera 

a detecção e o tratamento de falhas que não podem ser detectadas diretamente através 
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da monitorização dos dispositivos, produzidas nos objetos de controle 

(equipamentos), deve abordar a execução de várias etapas, tais como [Umeda, 99]: 

Detecção 

• Aquisição de sinais dos parâmetros de operação, a qual é realizada com base nas 

informações dos sensores do equipamento; 

• Reconhecimento* do estado de operação baseado numa abordagem de DEDS 

(por exemplo: normal ou anormal);  

• Diagnóstico das causas da falha.  

Tratamento 

• Proposição de um plano de reparo; 

• Recuperação da falha ou execução do reparo. 

 

A etapa de aquisição refere-se ao sensoreamento de um equipamento para 

medir um fenômeno físico específico (no possível, sem interferir com este 

fenômeno), e ao condicionamento do sinal gerado para ser utilizado nas etapas 

futuras. No anexo A.2 são apresentadas algumas considerações na etapa de aquisição 

de sinais para a detecção de falhas por desgaste ou quebra da ferramenta de corte 

numa operação de usinagem. 

Em geral, para as etapas de reconhecimento, diagnóstico e proposição de um 

reparo, a estruturação de uma metodologia para Detecção e Isolamento de Falhas 

(DIF) pode ser baseada em duas abordagens: 1) redundância analítica, que utiliza 

modelos matemáticos analíticos, ou 2) abordagem baseada no conhecimento, que 

utiliza modelos qualitativos associados com o raciocínio heurístico. 

Na redundância analítica [Frank, 92] deve-se ter um conhecimento 

suficientemente detalhado dos processos dinâmicos da planta física (objeto de 

controle), das grandezas envolvidas e do grau de confiança de cada variável. Assim, 

é possível detectar, localizar e identificar falhas, comparando dados quantitativos 

coletados com dados obtidos do modelo matemático (ou funcional) da planta (ou 

previsões destes dados). Até um certo ponto, podem ser toleradas incertezas e 

                                                        
* Esta etapa é necessária já que a aquisição é geralmente um processo contínuo de coleta de dados e 
por si só, não define o estado de operação. 
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medidas incompletas e, dependendo do grau destas incertezas, estratégias adaptativas 

[Mareels, 96] ou robustas [Cruz, 96] podem ser utilizadas. 

Uma abordagem baseada no conhecimento é considerada principalmente no 

caso onde as informações fornecidas pelos sensores são insuficientes e somente 

modelos imprecisos são disponíveis. Técnicas de inteligência artificial (AI) 

[Charniak, 87] permitem explorar o conhecimento e a experiência acumulada do 

sistema. Em muitos destes casos onde as incertezas são consideráveis, técnicas como: 

sistemas especialistas, algoritmos genéticos, redes neurais e lógica fuzzy [Bose, 94], 

estão sendo estudadas para a solução do problema de DIF.  

Em diversas situações práticas, uma combinação das metodologias analítica e 

baseada no conhecimento pode fornecer uma solução mais apropriada para o 

problema de DIF do que cada uma das abordagens individualmente. Além disso, o 

trabalho desenvolvido em [Riascos, 98] indica que estas técnicas devidamente 

combinadas com a teoria de rede de Petri (PN) podem ser efetivas para implementar 

o supervisor global do sistema.  

No presente estudo verificou-se que a etapa de diagnóstico pode ser 

devidamente modelado com base na abordagem de “behaviour Petri Nets” (BPN) 

[Portinale, 93] que será apresentada no capítulo 3. 

 

2.3 TRATAMENTO DE FALHAS EM SISTEMAS DE MANUFATURA 

Uma estratégia para tratamento de falhas depende do nível de controle 

considerado na hierarquia do sistema de manufatura. Baseado na hierarquia 

apresentada em [Chintamaneni, 88; Hasegawa, 96] para sistemas de manufatura, 

especifica-se o tratamento de falha considerado em cada nível:  

• Nível de Fábrica.  

• Nível de Célula de manufatura.  

• Nível de Equipamento.  

• Nível de Operação.  

 

As falhas consideradas no nível de operação são as que ocorrem no sistema de 

informações ou no “software” dos equipamentos, discutidas amplamente em 
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[Chintamaneni, 88; Silva, 85(a)]. Neste nível também é considerada a interface entre 

a visão de DEDS e de CVDS.  

Neste trabalho, a metodologia desenvolvida considera falhas detectadas nos 

equipamentos e que se “propagam” afetando os níveis superiores (célula, fábrica), 

assim a detecção considerada é aquela executada no nível de equipamento e seu 

tratamento será realizado no nível mais apropriado segundo a estratégia para sua 

recuperação. 

 

Nível de Equipamento: neste nível o sistema deve possuir uma estratégia que 

permita detectar as falhas dos equipamentos e, se possível recuperar o elemento 

inoperante de maneira automática ou através da intervenção de um operador humano 

(conceito de automação balanceada, BAS). Para detectar uma falha deve-se 

especificar os sensores que executarão a aquisição de dados das variáveis relevantes 

para reconhecer possíveis estados de falha. O diagnóstico de falhas é executado 

realizando o devido “raciocínio” para determinar as causas da falha e assim, tomar 

decisões ou medidas corretivas para recuperar o equipamento.  

Um dos pontos mais importantes no tratamento da falhas é como, efetivamente, 

será executado o reparo. Neste contexto existem duas abordagens para executar os 

reparos: 

• Ajuste dos parâmetros de operação 

• Utilização de recursos ou elementos redundantes.  

 

1. Na primeira estratégia executa-se o ajuste dos parâmetros sem alterar ou 

reorganizar a estrutura lógica do equipamento. Este tipo de reparo é realizado 

através da leitura dos sinais de sensores e geração de comandos adequados para 

os atuadores, já existentes no sistema, para recuperar totalmente ou em parte, as 

funções requeridas. Em [Umeda, 99; Shimomura, 95] apresenta-se o 

desenvolvimento de um sistema especialista com estas características. Nestes 

trabalhos é definido o conceito de “functional maintenance”* como um tipo de 

“soft–fault–tolerance” onde no caso de acontecer uma falha o sistema pode 

                                                        
* Oposto ao conceito “physical maintenance” onde a execução de reparos altera o estado inicial do 
sistema, por ex. através da substituição de peças danificadas, limpeza, etc.  
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continuar desempenhando suas funções ainda que com menor desempenho 

através da alteração de alguns dos parâmetros de operação. Nestes trabalhos foi 

apresentado um sistema com 3 sensores (1 fotômetro, 1 sensor da densidade do 

toner e 1 eletrômetro de superfície) utilizados para medir a qualidade na 

reprodução numa fotocopiadora (objeto de controle). Um microprocessador 

coleta os dados destes sensores e determina se é necessário fazer um ajuste nos 

parâmetros de operação para manter a fotocopiadora operando com uma 

qualidade aceitável de reprodução através de 3 atuadores (1 controlador de 

voltagem da lâmpada halógena, 1 controlador de carga eletrostática e 1 

controlador de transferência de carga eletrostática). A figura 2.1 ilustra a 

estrutura da fotocopiadora com auto–manutenção.  
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Fig. 2.1 - Estrutura de uma fotocopiadora com auto–manutenção [Umeda, 99]. 
 

2.  Na segunda estratégia o equipamento possui mecanismos que possibilitam alterar 

sua própria estrutura lógica* e/ou física. Isto é, evidentemente, possível com 

componentes adicionais ou partes redundantes. Este tipo de estratégia chamada 

de redundância funcional, pode, no entanto, envolver custos, dimensões, 

desempenho e complexidade indesejáveis no equipamento. 

 

Basicamente, num sistema tolerante a falhas através do ajuste de parâmetros 

conserva-se a mesma estrutura mecânica, mas a idéia é que com a introdução de 

alguns sensores e algumas novas considerações no “software” o sistema adquira esta 

tolerância. 
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A figura 2.2 ilustra a estrutura de um sistema tolerante a falhas no objeto de 

controle que considera a intervenção de um operador que interage através dos 

dispositivos de monitorização e comando utilizados na tomada de decisões em 

processos normais, “start-up” ou recuperação de falhas. No entanto, outras interações 

humanas podem ser consideradas na programação (no sistema de controle) ou na 

manutenção (no objeto de controle). Note que no presente trabalho as falhas são 

consideradas apenas no objeto de controle. 

 

sistema de controle

AtuatoresSensores

objeto de
controle

extração de dados

identificação,

reparo

falha

dispositivo de comando dispositivo de monitorização

diagnóstico,
proposição

 
Fig. 2.2 - Estrutura de um equipamento tolerante a falhas considerando a intervenção humana. 

 

Na figura 2.3 é ilustrada a estrutura de um sistema com um supervisor que 

verifica o desempenho de um controlador e que também permite a interação de um 

operador humano. Para entender a diferença entre controlador e supervisor, 

considera-se que o controlador define as operações que serão executadas e sua 

seqüência, enquanto o supervisor verifica que as operações estejam sendo executadas 

corretamente. Em geral, as informações fornecidas do controlador para o supervisor 

são sinais filtrados ou após a extração de certas características. No projeto de 

sistemas multi-agentes distribuídos (por ex.: para a monitorização e supervisão de 

sistemas complexos de grande porte) o tratamento das informações deve ocorrer de 

forma distribuída permitindo interpretações locais e assim o fluxo de dados no 

                                                                                                                                                             
* é uma descrição lógica da seqüência de processos, das funções e suas relações. 
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sistema se restringe as informações selecionadas, isto evita a necessidade de 

transmitir grandes quantidades de informações desnecessárias [Durfee, 2001].  

sistema de controle

AtuadoresSensores

objeto de
controle

sinais filtrados

sistema de comando sistema de monitoração

ou características
extraídassupervisor

 
Fig. 2.3 - Estrutura de um equipamento com um supervisor tolerante a falhas. 

 

Nível de Célula de Manufatura: neste nível é considerada a interação que existe 

entre os equipamentos que compõem uma célula. Alguns destes equipamentos (como 

alguns tipos de máquinas–ferramentas) possuem recursos para a troca automática de 

peças e ferramentas, o que permitiria a estes o tratamento direto de algumas falhas. 

No entanto, podem existir outros equipamentos com menos recursos de automação 

como por exemplo, os atuais fornos para tratamento térmico, máquinas para pintura, 

etc. que precisariam da ação de um agente externo (ao equipamento) para o 

tratamento de uma anomalia. Assim, por exemplo, para evitar a parada das operações 

da célula por causa de uma falha num equipamento que não consiga sua auto–

recuperação, o tratamento deve ser executado pelo dispositivo de manipulação de 

peças e ferramentas que movimenta as peças ou ferramentas dos “buffers” (onde as 

peças ou ferramentas são depositadas/retiradas pelo sistema de movimentação) para 

cada equipamento ou vice-versa. A verificação ou reorganização do fluxo de peças 

entre os equipamentos, no caso de uma falha (por exemplo, através da ação do 

dispositivo de manipulação da célula), pode permitir que o sistema continue 

desempenhando suas funções, ainda que com um desempenho menor. 

A figura 2.4 ilustra uma célula de manufatura composta por duas máquinas–

ferramentas, um robô que carrega e descarrega as máquinas e dois “buffers” para 

entrada e saída das peças. Nesta célula, o robô manipulador carrega/descarrega peças 
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que entram/saem na célula para serem processadas em M1 ou M2. No caso de uma 

falha, por exemplo no equipamento M2, algumas das peças podem ser reorientadas 

para M1, através do manipulador, para que esta máquina as processe. 

M1 M2

robô

buffer
entrada

buffer
saída

 

Fig. 2.4 – Célula de manufatura 

 

Nível de Fábrica: neste nível considera-se um sistema composto por várias células 

de manufatura ou linhas de produção onde o transporte de peças e materiais entre 

células é executado por um sistema de transporte com flexibilidade para alterar as 

rotas designadas previamente. Os estados das células considerados neste nível são 

geralmente do tipo “célula operando normalmente” ou “célula inoperante”. No caso 

de uma “célula inoperante” (com equipamentos com falhas que não possam ser 

tratadas rapidamente), o sistema deve ter a capacidade para identificar uma nova rota 

que inclua outra célula com equipamentos que consigam executar as operações 

interrompidas, até que a célula inoperante volte ao estado de operação normal. 

A figura 2.5 ilustra um sistema de manufatura composto por 9 células de 

manufatura interligadas por um sistema de movimentação de veículos que transporta 

peças e materiais entre as células através de 3 rotas designadas previamente, e onde 

todos os veículos retornam a um único centro de distribuição (neste caso, a garagem). 

No caso de uma falha que desabilite uma célula, as rotas dos veículos deveram ser 

reorganizadas para que permitam que os processos no sistema possam continuar 

sendo desempenhados desconsiderando a célula inoperante. 



Metodologia para Detecção e Tratamento de Falhas em SM através de PN 28

6

1
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2
5
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garagem de
veículos

 
Fig. 2.5 – rotas de distribuição de peças e materiais numa fábrica 

 

O escopo desta pesquisa envolve o problema de falhas que estão direta e 

unicamente associadas aos recursos disponíveis ou falhas que ocorrem inicialmente 

nos equipamentos e que se “propagam” aos níveis superiores (célula e fábrica), 

diminuindo o desempenho do sistema. Assim, são inicialmente discutidos (nos 

estudos de caso, capítulo 5) alguns tipos de falhas (e os respectivos tratamentos) no 

nível de equipamento e posteriormente são consideradas as falhas nos níveis de 

célula de manufatura e fábrica. No nível de equipamento consideram-se falhas nos 

diversos equipamentos do sistemas de manufatura como por exemplo: máquinas–

ferramentas com CNC, veículos autônomos, robôs manipuladores, dispositivos de 

carregamento/descarregamento automático de peças, etc. 

 

Uma ferramenta que permita o desenvolvimento de sistemas considerando a 

detecção e tratamento de falhas e que ainda possa ser efetiva na análise de 

propriedades do modelo é fundamental para o projeto e implementação de sistemas 

de manufatura. Neste contexto diversos trabalhos têm destacado o potencial de redes 

de Petri (PN) (introduzidas no próximo capítulo) como uma ferramenta para 

modelagem e análise de sistemas de manufatura sob o ponto de vista de DEDS. 
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3. REDE DE PETRI (PN) 

Dentre as técnicas existentes para estudar o problema de tratamento de falhas, 

erros de operação e manutenções não periódicas, considera-se as Redes de Petri (PN) 

como uma abordagem uniforme para modelagem, análise e projeto de sistemas de 

manufatura [Cardoso, 97].  

 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

A PN é uma técnica que permite modelar graficamente ou matematicamente 

um sistema. Uma representação gráfica de uma estrutura de PN [Peterson, 81; 

Murata, 89] consiste de NÓS conectados por segmentos orientados chamados ARCOS. 

Existem dois tipos de NÓS, LUGARES (P) representados por círculos e TRANSIÇÕES (T) 

representadas por barras. Os ARCOS conectam LUGARES a TRANSIÇÕES ou 

TRANSIÇÕES a LUGARES (nunca LUGAR�LUGAR ou TRANSIÇÃO�TRANSIÇÃO). Uma 

PN é um multigrafo, já que permite múltiplos ARCOS de um nó do grafo até outro. É 

bipartido, já que os nós do grafo são particionados em dois conjuntos distintos 

(LUGARES e TRANSIÇÕES) e os ARCOS conectam, necessariamente, NÓS de diferentes 

conjuntos. É também direcionado, já que os ARCOS são orientados. 

Segundo [PetriNets, 2000] as redes de Petri podem ser classificadas em 4 

grandes grupos: redes de Petri Lugar/Transição (PN P/T), redes de Petri de alto nível 

(HLPN), rede de Petri com tempo e redes de Petri generalizadas estocásticas 

(GSPN). As características desta classificação são apresentadas no anexo A.1. No 

presente texto as redes de Petri (PN) consideradas em princípio, como na maioria dos 

trabalhos de redes de Petri, são as rede de Petri Lugar Transição (PN P/T), salvo 

indicação explícita de outro tipo de rede. 

 

Não existe uma seqüência única para a construção de um modelo em PN. No 

entanto, uma metodologia comumente adotada para a modelagem de um sistema 

produtivo através de uma representação em PN pode ser: 

1. Identificação dos recursos, operações ou atividades no sistema. 

2. Estabelecimento de seqüências das atividades em cada processo. 
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3. Representação das atividades, geralmente, por LUGARES que são conectados às 

TRANSIÇÕES, as quais indicam o início e término destas atividades. 

4. Definição dos recursos através de LUGARES e conexão destes às TRANSIÇÕES de 

início e término de cada operação. 

5. Especificação da MARCAÇÃO inicial (estado inicial do sistema). 

 

Em [Miyagi, 96] é também apresentada uma metodologia para a construção de 

modelos em PN definida como PFS (“Production Flow Scheme”). 

 

Uma estrutura de PN pode ser definida formalmente como uma quádrupla 

(P,T,I,O) onde: 

• P={p1,p2, ... ,pm} é o conjunto de LUGARES da rede, onde m∈  IN é o número total 

de LUGARES da rede. 

• T={t1,t2, ... ,ts} é o conjunto de TRANSIÇÕES, onde s∈ IN  é o número de 

TRANSIÇÕES. 

• I : (P,T) é a função que define os ARCOS de entrada em relação às TRANSIÇÕES. Se 

I(pj,ti)=k, existem k∈  IN  ARCOS orientados do LUGAR pj para a TRANSIÇÃO ti, e no 

caso de I(pj,ti)=0, não existe nenhum ARCO orientado do LUGAR pj para a 

TRANSIÇÃO ti. 

• O : (T,P) é a função que define os ARCOS de saída em relação às TRANSIÇÕES. Se 

O(ti,pq)=k, existem k∈  IN  ARCOS orientados da TRANSIÇÃO ti para o LUGAR pq, e 

no caso de O(ti,pq)=0, não existe nenhum ARCO orientado da TRANSIÇÃO ti para o 

LUGAR pq. 

 

Geralmente, na representação gráfica, múltiplos ARCOS conectando LUGARES e 

TRANSIÇÕES são representados de forma compacta por um único ARCO com um traço 

inclinado e rotulando-o com seu peso ou multiplicidade k (veja figura 3.1) 

[Zurawski, 94]. 
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p1
t1

p2

p3
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t1

p2

p3

2

2

 
Fig. 3.1 - a) múltiplos ARCOS em redes de Petri. b) Representação compacta em PN. 

 

Uma PN com MARCAS associadas a seus LUGARES é chamada de PN marcada 

PN=(P,T,I,O,M0), onde M0 é a MARCAÇÃO inicial. Uma distribuição particular (M) 

das MARCAS nos LUGARES da rede representa um estado específico do sistema. 

Graficamente estas MARCAS são modeladas por pontos pretos no interior dos 

LUGARES. 

 

• M=(M(p1),M(p2), ... ,M(pm)) onde, M(pj)∈ IN  é a MARCAÇÃO em (pj), isto é, o 

número de MARCAS do LUGAR pj e, m∈  IN é o número total de LUGARES. 

 

O disparo de uma TRANSIÇÃO na PN representa a ocorrência de um evento que 

altera o estado do sistema, isto é, altera a MARCAÇÃO atual (Mi) para uma nova 

MARCAÇÃO (Mi+1). Uma TRANSIÇÃO (ti∈ T) fica habilitada para disparar se e somente 

se cada LUGAR de entrada pj (tal que I(pj,ti)>0) contém pelo menos um número de 

MARCAS igual ao peso do ARCO I(pj,ti), ou seja: M(pj) ≥ I(pj,ti) para qualquer LUGAR pj 

∈  P. 

O disparo de uma TRANSIÇÃO ti habilitada remove de cada LUGAR de entrada pj 

um número de MARCAS igual ao peso do ARCO I(pj,ti) que conecta pj com ti. 

Adicionando, também, em cada LUGAR de saída pq um número de MARCAS igual ao 

peso do ARCO O(ti,pq) que conecta ti a pq. A figura 3.2 ilustra a alteração da 

MARCAÇÃO após o disparo da TRANSIÇÃO (ti). 
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Fig. 3.2 - a) TRANSIÇÃO t1 habilitada b) MARCAÇÃO após o disparo de t1 

 

A introdução do conceito de ARCO inibidor não previsto originalmente na PN 

incrementa o poder de modelagem das PN adicionando a habilidade de testar o zero, 

ou seja, a habilidade de testar se um LUGAR não tem MARCA [Zurawski, 94]. A figura 

3.3 ilustra um ARCO inibidor conectando o LUGAR de entrada p2 com a TRANSIÇÃO t, 

o qual é representado por um ARCO terminado num pequeno círculo. Na presença de 

um ARCO inibidor a TRANSIÇÃO está habilitada para disparar se e somente se cada 

LUGAR de entrada conectado à TRANSIÇÃO através de um ARCO normal contém um 

número de MARCAS igual ao peso do ARCO e, se nenhuma MARCA está presente nos 

LUGARES de entrada conectados através de ARCOS inibidores. No caso da figura 3.3, a 

TRANSIÇÃO t está habilitada para disparar. 

p1

t

p2

p3

 

Fig. 3.3 - Rede de Petri com ARCO inibidor. 

 

A. Propriedades das redes de Petri 

O estudo das propriedades da PN permite uma análise detalhada do sistema 

modelado. Dois tipos de propriedades na PN podem ser distinguidas:  

• Propriedades procedurais, as quais dependem do estado ou MARCAÇÃO inicial da 

PN;  

• Propriedades estruturais, que dependem apenas da topologia ou estrutura da PN.  
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Entre as principais propriedades procedurais úteis no estudo dos sistemas de 

manufatura encontram-se: ALCANÇABILIDADE, LIMITAÇÃO, SEGURANÇA, 

VIVACIDADE, REVERSIBILIDADE e CONFLITO. A descrição de outras propriedades tais 

como CONSERVAÇÃO, COBERTURA, PERSISTÊNCIA, DISTÂNCIA SÍNCRONA, “FAIRNESS”, 

etc. além de uma descrição mais detalhada das propriedades aqui abordadas podem 

ser encontradas em [Murata, 89]. 

• A ALCANÇABILIDADE de uma PN refere-se a possibilidade de um sistema atingir 

um determinado estado. Uma MARCAÇÃO Mi é ALCANÇÁVEL a partir de M0 se 

existir uma seqüência de disparos de TRANSIÇÕES que leve uma rede com 

MARCAÇÃO M0 a uma outra com MARCAÇÃO Mi. O conjunto de alcançabilidade 

R(PN) é o conjunto de todas as MARCAÇÕES alcançáveis a partir de M0 através de 

seqüências de disparos das TRANSIÇÕES. A ALCANÇABILIDADE é fundamental 

para estudar as propriedades dinâmicas de um sistema.  

• Uma PN é LIMITADA se e somente se o número de MARCAS de cada LUGAR da 

rede não supera um limite predefinido: M(pi)≤B para qualquer MARCAÇÃO 

ALCANÇÁVEL (B∈  IN ). Um caso especial de uma rede LIMITADA é quando B=1, no 

qual a PN é dita SEGURA. Num ambiente de manufatura, a LIMITAÇÃO (ou 

SEGURANÇA) de uma PN indicam ausência de “overflow” (uma caraterística 

importante, caso o LUGAR represente áreas de armazenamento como por ex.: 

“buffers”) ou a limitação dos recursos (caso existam LUGARES que representam a 

disponibilidade de recursos). 

• Uma PN é VIVA se e somente se para qualquer MARCAÇÃO (Mi), existe uma 

seqüência de disparos de TRANSIÇÕES a partir de Mi que habilitam uma 

TRANSIÇÃO ti∈ T. A VIVACIDADE de uma PN indica a ausência da possibilidade de 

bloqueios (“deadlock”, auto-bloqueios). Considerando que a alocação de recursos 

num sistema de manufatura pode ser representado diretamente através de 

LUGARES (estado dos recursos) e MARCAS (número de recursos).  

Pode-se demostrar que quatro condições devem ser observadas simultaneamente 

para que ocorra um bloqueio num sistema de manufatura, ou em outras palavras, 

para evitar a ocorrência de um bloqueio é suficiente garantir que pelo menos 1 

destas condições nunca seja satisfeita [Hasegawa, 96]: 

a.  Exclusão mútua por compartilhamento de recursos. 
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b.  Ocupação de um recurso enquanto se aguarda a liberação de outros recursos 

para executar um processo que requer todos estes recursos conjuntamente. 

c.  Não liberação de um recurso solicitado por outro processo. 

d.  Existência de um caminho circular. 

Um exemplo de bloqueio num sistema de manufatura composto por uma 

máquina–ferramenta M e um robô R que carrega/descarrega peças na máquina 

M (figura 3.4) é ilustrado no modelo em PN da figura 3.5(a)). 

A figura 3.5(a) ilustra uma PN em situação de bloqueio onde, M=(1,1,0,0,0). O 

robô é um recurso compartilhado para carregamento e descarregamento da 

mesma máquina. Esta MARCAÇÃO representa o estado no qual o robô R carrega 

uma peça para ser depositada na máquina M, mas M não está disponível já que 

uma peça está ocupando M. Para que M fique disponível é necessário que R 

descarregue M, mas R não está disponível porque este está carregando uma 

peça. Nota-se que as 4 condições acima citadas são satisfeitas. 

 
Fig. 3.4 - Sistema de manufatura composto por 1 máquina–ferramenta e 1 robô. 

 

a) b)

P1=c arregando

P2=processando

P3=desc arregando

P5= M-livre

P4= R-livre P4= R- livre

P5= M-livre

P3=descarregando

P2=proces sando

P1=carregando

t1 t2 t3 t4 t4t3t2t1

 

Fig. 3.5 - a) PN do sistema Máquina/Robô apresentando um bloqueio. b) PN sem bloqueio. 
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Para solucionar o problema de bloqueios podem ser consideradas 3 abordagens. 

1. Detecção e correção de bloqueios “on-line” [Zhou, 93]. 

2. Prevenção de bloqueios [Zhou, 93]: na rede da figura 3.5(b) a prevenção do 

bloqueio é alcançada eliminando a condição “b” (ocupação de um recurso 

enquanto aguarda a liberação…), através da alteração estrutural da rede. 

3. Eliminação estrutural de situação de bloqueio, em [Hasegawa, 96] é 

apresentada esta abordagem a qual elimina a condição “d” (caminho 

circular). 

• Uma PN é REVERSÍVEL se e somente se a MARCAÇÃO inicial (M0) for 

ALCANÇÁVEL a partir de qualquer MARCAÇÃO Mi∈ R(PN). Esta propriedade está 

relacionada com a capacidade de reinicializar, ou seja, que o sistema de 

manufatura possa retornar ao seu estado inicial a partir de qualquer estado (por 

exemplo, a partir de um estado de falha). 

• CONFLITO: duas TRANSIÇÕES (ti e tj) estão em conflito se existe uma MARCAÇÃO 

Mi a qual habilita ti e tj simultaneamente mas, o disparo de ti (tj) desabilita tj (ti). 

Em outras palavras, existe um conflito entre ti e tj quando ambas TRANSIÇÕES têm 

pelo menos um LUGAR de entrada comum e este não possui MARCAS suficientes 

para permitir o disparo simultâneo de ambas TRANSIÇÕES. Uma situação de 

conflito expressa um indeterminismo na dinâmica de um sistema. Normalmente, 

o conflito é resolvido mediante a interpretação associada às TRANSIÇÕES [Silva, 

85]. Um caso típico que gera conflito apresenta-se quando um recurso deve ser 

compartilhado por vários usuários e não se tem definido com clareza uma regra 

de prioridade para o acesso ao recurso. 

 

B. Métodos de análise 

Uma vantagem de utilizar PN no estudo de sistemas de manufatura é a sua 

capacidade de formalização para verificação das propriedades de um sistema 

modelado. A verificação destas propriedades é implementada através de 4 métodos 

[Zurawski, 94]: geração da árvore ou grafo de alcançabilidade, análise da equação de 

estado, simulação e técnicas de redução. 

1. Geração da árvore e grafo de alcançabilidade [Murata, 89]: este método envolve 

a listagem e enumeração de todas as MARCAÇÕES possíveis ou ALCANÇÁVEIS a 
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partir da MARCAÇÃO inicial M0, a qual será a raiz da árvore. Cada nó da árvore 

representa uma MARCAÇÃO alcançável e cada arco representa o disparo de uma 

TRANSIÇÃO. Um grande número de propriedades procedurais podem ser 

estudadas utilizando este método, entretanto, por ser um método exaustivo, torna-

se pouco efetivo para a análise de redes com um número considerável de 

LUGARES e TRANSIÇÕES. 

M0={0,1,0,0,0}

M1={0,0,1,0,0} M3={0,0,1,1,0}

P1

P2

t1

t2 t3

P3

P4

P5

t5

t4

M2={1,0,0,0,0} M4={1,0,0,1,0} M5={0,0,1,0,1}

M6={1,0,0,0,1}

t2
t3

t4 t4 t5

t5 t4

t1

 
Fig. 3.6 - Rede de Petri marcada e seu grafo de alcançabilidade [Silva,85]. 

 

2. Análise da equação de estado [Zurawski, 94]: nesta abordagem uma matriz de 

incidência que representa as conexões entre LUGARES e TRANSIÇÕES é utilizada 

para representar a estrutura da rede e caracterizar o comportamento dinâmico do 

sistema. A equação de estado representa uma alteração na distribuição das 

MARCAS como resultado do disparo de uma TRANSIÇÃO. Esta equação é definida 

da seguinte forma: 

Mk = Mk-1 + AT uk    (3.1) 

onde:  

• Mk é um vetor coluna (mx1) que representa a MARCAÇÃO imediatamente 

alcançável a partir de Mk-1 e, após o disparo da TRANSIÇÃO ti. 

• uk é um vetor (sx1) com grandeza de 1 na posição i que representa o disparo 

da TRANSIÇÃO ti e zero (0) nas outras posições. 

• A é a matriz de incidência (mxs) definida por A = O - I 

onde, O é uma matriz que especifica os pesos dos ARCOS de saída em relação 

as TRANSIÇÕES e, I é uma matriz que especifica os pesos dos ARCOS de 

entrada em relação as TRANSIÇÕES. 
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No estudo das propriedades estruturais através da equação de estado, os conceitos 

de invariantes são especialmente úteis [Murata, 89]. Da análise estrutural a partir 

dos T-invariantes (componentes repetitivos) e P-invariantes (componentes 

conservativos) podem-se obter informações sobre o comportamento da rede 

independente das condições iniciais, isto é, considerando apenas a estrutura do 

modelo. Assim, os resultados são válidos para qualquer MARCAÇÃO.  

Da equação (3.1) pode-se definir: 

Mi = M0 + AT 
∑

i

k=1uk    (3.2) 

Rescrevendo a equação (3.2):  AT x = ∆M 

onde: ∆M = Mi – M0  e, x = ∑
i

k=1uk 

A equação dos T-invariantes é definida como: 

AT x = 0      (3.3) 

onde, x é o vetor (sx1) que representa o número de disparos das TRANSIÇÕES para 

o sistema retornar à M0. Através dos T-invariantes podem ser analisadas a 

vivacidade estrutural, a limitação estrutural e a reinicialidade [Murata, 89] 

Similarmente pode ser definido: 

A y = 0      (3.4) 

como a equação dos P-invariantes. Através dos P-invariantes pode ser analisada a 

limitação estrutural. 

3. Simulação: a simulação é efetiva quando o sistema é relativamente complexo e 

intratável utilizando métodos analíticos. Também é efetiva no estágio final do 

projeto para propósitos de verificação. A maior parte das análises por simulação 

são realizadas para estudos de desempenho, entretanto, também têm servido 

como base para o desenvolvimento de estruturas de controle lógico para sistemas 

de tempo real em sistemas de manufatura [Chen, 91; Tang, 92] ou para detectar 

conflitos nas rotas de veículos transportadores em sistemas de manufatura [Zeng, 

91]. No entanto, a simulação só pode assegurar resultados para os estados 

simulados. Assim, para garantir uma generalização, é necessário considerar uma 

estratégia de simulação/teste que evite a necessidade de simular praticamente 

todos os estados, isto resultaria num problema da capacidade de descrição dos 

estados ou de ALCANÇABILIDADE, que seria inviável para uma análise no caso de 

modelos extremamente grandes. 
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4. Técnicas de redução: Para facilitar a análise de modelos de grande porte, podem 

ser utilizadas transformações que reduzem a dimensão do grafo, mas que 

assegurem parcialmente a conservação das propriedades a serem analisadas. 

 

Um exemplo desta última técnica é uma abordagem que reduz a representação 

de cada tarefa antes de desenvolver o grafo de alcançabilidade [Dwyer, 96]. Aqui é 

definido o Grafo de Interação por Tarefas (TIG). Num TIG, os nós representam 

tarefas que compõem o modelo do sistema que por sua vez pode ser otimizado ou 

reduzido. Esta é a abordagem adotada quando o grafo de alcançabilidade é derivado 

de uma representação em PN do sistema num nível relativamente alto de abstração e 

cada tarefa é representada em TIG. O resultado é uma representação compacta onde 

a redução é realizada garantindo a ALCANÇABILIDADE de uma MARCAÇÃO que deve 

sintetizar a representação de todos os estados do sistema. 

Um outro exemplo está em [Jeng, 97] onde é apresentada uma técnica que 

sintetiza uma PN para modelagem de sistemas de manufatura. Tal técnica adota a 

abordagem “bottom-up” ou de composição modular. Cada módulo é definido como 

uma Rede para Controle de Recursos (RCN) a qual representa um subsistema que 

controla um tipo específico de recurso num sistema de manufatura. 

 

C. Características da modelagem com rede de Petri 

Segundo [Hasegawa, 96; Zhou, 93], dentre as características positivas da PN na 

modelagem de sistemas pode-se citar: 

• Habilidade para representar de modo natural a sincronização de processos, 

eventos concorrentes, causalidade, compartilhamento de recursos (principal 

condição para ocorrência de bloqueios), presença de conflitos, etc. que são 

características próprias dos sistemas. 

• Identificação clara e explícita de estados e ações, que permitem a monitorização 

do sistema em tempo real.  

• Interpretabilidade, podendo associar elementos de diferentes significados numa 

mesma representação ou segundo o propósito do modelo (validação, avaliação do 

desempenho, “scheduling”, implementação do controle, etc.). Por exemplo, 
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algumas interpretações de TRANSIÇÃO e seus respetivos LUGARES de entrada e 

saída são ilustradas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Algumas interpretações típicas de LUGARES e TRANSIÇÕES [ZURAWSKI,94].  

Lugares de entrada Transições Lugares de saída 
Pré-condição Evento Pós-condição 
Dado de entrada Passo de computação Dado de saída 
Sinal de entrada Processador de sinais Sinal de saída 
Recurso necessitado Tarefa ou trabalho Recurso liberado 
Condição “Clause in logic” Conclusão 
“Buffer” Processador “Buffer” 

 

• Possibilidade de escolha de um nível apropriado de abstração e/ou 

desenvolvimento para uma representação adequada das características a serem 

analisadas no sistema. Assim, pode-se aumentar ou reduzir o nível de 

detalhamento segundo os requerimentos de modelagem, permitindo a construção 

de modelos “top-down” e “bottom-up” através de técnicas como refinamento e 

modularização, respectivamente.  

• Como ferramenta gráfica, a PN permite uma efetiva comunicação visual, 

facilitando a interação entre as pessoas envolvidas no projeto (projetista, 

operador, etc.), evitando formas complexas* de especificação utilizando 

descrições textuais ambíguas e/ou notações matemáticas específicas. 

• Como ferramenta formal, um modelo em PN pode ser descrito matematicamente. 

Pode também ser utilizado para especificar uma semântica formal do sistema e 

como ferramenta no estudo de fenômenos tais como situações de bloqueios, 

LIMITAÇÃO, etc. Além disso, pode ser utilizado para implementar ou gerar 

códigos para controladores ou simuladores. De fato, o mesmo modelo empregado 

na análise das propriedades procedurais e avaliação do desempenho pode 

também ser utilizado na programação de um simulador e/ou controlador 

[Zurawski, 94]. Na figura 3.7 é representado um modelo gráfico de uma PN que 

descreve seu fluxo de controle e seu equivalente numa linguagem de 

programação do tipo Pascal [Silva, 85]. 

                                                        
* O termo complexo é utilizado aqui em função da necessidade de envolver diferentes conhecimento 
específicos de uma área concreta e/ou diferentes formalismos matemáticos especializados. 
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P5

P1

P2

P3

P4

P7

P6 P8

l0 0

C1 0 C1 0

C2 l1 0 C2 l20

0

l3 0 l4 0

0

b)

Início: I0
while C1 do P2
   if C2 then I1 (P3)

  else I2
   if P4 begin

   I3, I4
  end

end

 

Fig. 3.7 - Representação do fluxo de controle de um modelo em PN [Silva, 85]. 

 

Deve-se lembrar que a simulação para propósitos de validação de um modelo 

produz um conjunto (limitado ou não) de estados do sistema e, assim, a simulação é 

efetiva para identificar a presença, mas não necessariamente a ausência de erros no 

modelo.  

 

O controle de sistemas de manufatura utilizando PN tem sido abordado por 

vários pesquisadores [Zhou, 93; Zurawski, 94; Hasegawa, 96]. Entretanto, nestes 

trabalhos, a ênfase está em como analisar e controlar sistemas em condições de 

operação normal. Poucos trabalhos têm sido publicados sobre a aplicação de PN no 

problema de tratamento e recuperação automática de falhas. O problema fundamental 

está na estrutura da PN, que poderia explodir* na representação de todos os processos 

que podem ocorrer nestas circunstâncias além dos procedimentos normais, que 

geralmente já possuem um elevado grau de variabilidade, como no caso de sistemas 

flexíveis de produção.  

Neste sentido, neste trabalho identificaram-se extensões e interpretações 

adequadas de PN que permitam alterações drásticas** na estrutura da rede e, efetivas 

no estudo de sistemas que envolvem a detecção e o tratamento de falhas. 

 

                                                        
* Explosão do número de elementos do modelo (LUGARES, TRANSIÇÕES e ARCOS). 
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D. Redes de Petri na modelagem, diagnóstico e tratamento de falhas 

Dentro do enfoque compartimentado† de modelagem e análise de sistemas 

produtivos, existem trabalhos desenvolvidos utilizando PN ou extensões desta para 

detecção, diagnóstico e tratamento de falhas, os quais podem ser aplicados 

individualmente a cada parte.  

Em [Barros, 97] é introduzida uma abordagem baseada em PN lugar/transição 

cujo grafo é posteriormente reduzido utilizando a PN–colorida. Esta abordagem 

considera a tolerância a falhas no projeto de um supervisor de um sistema de 

manufatura através de uma reestruturação na roteirização do fluxo de peças entre 

equipamentos de diferentes estações de trabalho ou no fluxo de peças dentro da 

mesma estação, dependendo das especificações do processo.  

Em [Zhou, 89; Srinivasan, 93] são apresentadas metodologias para 

monitorização e detecção de falhas utilizando PN–temporal. Estas metodologias 

utilizam o conceito de “watchdog-timer”. Para isto, define-se uma faixa de tempo 

adequada para a permanência de uma MARCA num LUGAR. Se o tempo de 

permanência desta MARCA neste LUGAR não estiver dentro da faixa especificada, 

assume-se que aconteceu uma falha (ou uma atividade inesperada) que deverá ser 

corrigida (ou verificada). Outros estudos análogos de monitorização e detecção de 

falhas são apresentados em [Chaillet, 93; Valette, 89]. 

Em [Zhou, 89; 93] apresenta-se uma metodologia para modelar o tratamento de 

falhas acrescentando sub-redes de PN num modelo que inicialmente não considera 

estas situações e que permite a manutenção de várias propriedades‡ do modelo 

inicial. Para conceber um controlador baseado em PN, esta metodologia introduz 

procedimentos específicos que representam o tratamento de cada tipo de falha. 

Em [Bobbio, 99] é explorada a possibilidade de converter uma árvore de falhas 

[Hura, 88] numa “Generalized Stochastic Petri Nets” (GSPN) para a realização de 

uma análise qualitativa e quantitativa do modelo de um sistema tolerante a falhas 

com múltiplos processadores. 

                                                                                                                                                             
** Drástica em função da restruturação de fluxos e inclusão de sub-redes. 
† Compartimentado em função de que os processos de operação normal, falhas, manutenção, 
diagnóstico são modelados e analisados separadamente.  
‡ Propriedades tais como LIMITAÇÃO, SEGURANÇA, VIVACIDADE e REVERSIBILIDADE.  
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Em [Portinale, 97] apresenta-se uma extensão da PN definida como “Behaviour 

Petri Nets” (BPN) que descreve a execução do processo de diagnóstico de falhas 

utilizando o formalismo da PN, onde LUGARES representam instâncias particulares de 

um estado e TRANSIÇÕES representam as relações de causa–efeito entre estas 

instâncias. Em [Portinale, 97] também definem-se as regras para realizar uma análise 

inversa de ALCANÇABILIDADE, já que o problema de diagnóstico é basicamente um 

problema abductivo* ao invés de um problema de predição. 

Em [Miyagi, 98; Riascos, 97; Sasaki, 96] apresenta-se uma extensão da PN 

chamada de Rede de Petri Auto–Modificável (SMPN), inicialmente definida em 

[Valk, 78], como uma técnica capaz de ser utilizada para a modelagem de tratamento 

de falhas e procedimentos de manutenção em sistemas de manufatura. Esta extensão 

permite que um sistema modelado inicialmente através de PN possua modos 

alternativos de operação, baseados no estado de operação dos equipamentos do 

sistema (por exemplo: equipamento operando normalmente, apresentando falha, 

precisando manutenção, etc.). Em [Miyagi, 98] são consideras abordagens “top-

down” e “bottom-up” para tratamento de tipos específicos de falhas que podem 

ocorrer em diferentes níveis do sistema produtivo (ou em componentes deste 

sistema). Em [Riascos, 98] ilustra-se a análise de um sistema utilizando em paralelo 

ferramentas analíticas ou de simulação desenvolvidas para PN com ARCOS inibidores 

[Zurawski, 94], PN–colorida [Jensen, 90] e SMPN [Valk, 78]. 

PN foram também utilizadas para modelar sistemas de segurança crítica de 

tempo–real tolerantes a falhas (por exemplo: sistemas de tráfego aéreo) [Becha-

Dugan, 89; Belli, 91; Levenson, 87]. A solução de bloqueios em sistemas de 

manufatura utilizando PN foi estudada em [Ezpeleta, 95; Hasegawa, 96; 

Viswanadham, 90].  

 

3.2 MODELAGEM DO TRATAMENTO DE FALHAS ATRAVÉS DE PN 

Para modelagem do tratamento de falhas e erros, podem ser introduzidas sub-

redes de PN de modo que, enquanto o sistema opera normalmente, somente a 

seqüência dos processos representada na PN original (referente ao sistema em 

                                                        
* Abdução: raciocínio cuja conclusão pode ser imperfeita e, portanto, apenas aceitável; dedução: 
conclusão baseada em premissas e na correta aplicação de regras lógicas; indução: ação que permite 
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funcionamento normal ou sem considerar falhas) é executada e, na ocorrência de 

uma falha, uma sub-rede adicional é então executada para recuperar o sistema desta 

situação. Estas sub-redes modelam o tratamento para recuperação de falhas que 

foram previamente detectadas com base nos dados coletados na etapa de aquisição de 

sinais e que através de um diagnóstico podem determinar as causas da falha. 

Basicamente, existem quatro métodos para recuperação de falhas num sistema 

através da alteração do procedimento original utilizando uma sub-rede adicional de 

PN [Zhou, 93]: método da entrada condicionada, método da rota alternativa, método 

de recuperação direta e método de recuperação inversa. 

 

• Método da entrada condicionada: neste caso, quando é detectado um estado 

anormal ou de falha num LUGAR da rede, que representa um processo ou estado 

do sistema, este pode voltar à situação normal, se for realizada uma ação 

corretora. A figura 3.8 esquematiza a recuperação de falhas por este método, 

onde Z representa a PN original e S é uma sub-rede adicional de PN, 

representando o procedimento de recuperação de falhas apresentadas no LUGAR 

p.  

S

p

Z

r't'

 

Fig. 3.8 - Esquema de recuperação através do método da entrada condicionada. 

 

• Método da rota alternativa: neste caso, um estado anormal detectado no LUGAR 

pj é tratado gerando-se uma rota alternativa de pj para pm através da sub-rede S, 

na qual serão gerados outros estados que garantem a recuperação do sistema e 

evitam a execução da atividade Q (figura 3.9). Esta metodologia é equivalente à 

utilização de recursos redundantes no sistema, que substituam as funções 

realizadas em Q. 

                                                                                                                                                             
generalizar a partir de dados singulares; predição: enunciar antecipadamente. 
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S

pj

Z

Q pm

 

Fig. 3.9 - Esquema de recuperação através do método da rota alternativa 

 

• Recuperação inversa: neste método, após a execução da atividade Q, é 

detectado (no LUGAR pm) um estado de falha. Este problema é tratado com a 

execução das operações da sub-rede S que resulta numa re-execução de Q (figura 

3.10). Esta metodologia é equivalente ao reprocessamento de elementos. Por 

exemplo, quando uma peça fica com um acabamento aquém do exigido ou com 

acabamento superficial insuficiente numa usinagem ou pintura este problema 

pode ser resolvido através de um reprocessamento. 

S

pj

Z

Q pm

 
Fig. 3.10 - Esquema de recuperação inversa 

 

• Recuperação direta: no caso de detecção de um estado de falha no processo Q, 

o sistema pode retornar a um estado normal executando-se a sub-rede S. Esta 

técnica é utilizada para recuperação de uma falha que é detectada apenas durante 

o processo Q (figura 3.11). 

S

pj

Z

Q pm

 
Fig. 3.11 - Esquema de recuperação direta 
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Os métodos, descritos anteriormente, incrementam o número de NÓS (LUGARES 

e TRANSIÇÕES), que torna o modelo em PN muito mais complexo para representar 

todos os processos possíveis (processos normais e todas as situações anormais). 

Também criam conflitos nos LUGARES onde será decidida a direção do fluxo das 

MARCAS, na continuidade dos processos normais (rede Z) ou no início da execução 

das sub-redes para tratamento de situações anormais (sub-rede S). Por outro lado, 

esta abordagem garante a manutenção das propriedades do modelo original. 

A análise qualitativa de uma PN inclui a análise de propriedades como 

LIMITAÇÃO, SEGURANÇA, VIVACIDADE (ausência de bloqueios no sistema) e 

REVERSIBILIDADE (reinicialização) entre outras. Acrescentar sub-redes da forma 

descrita anteriormente, garante, em princípio, a conservação das propriedades da PN 

original. Os teoremas que asseguram a manutenção destas propriedades são 

apresentados a seguir (os detalhes sobre a prova destes teoremas são descritos em 

[Zhou, 89]). 

• Definição 3.1: S* é a rede formada pela sub-rede S, o LUGAR p e as TRANSIÇÕES t' 

e r', incluindo os respectivos ARCOS de ligação (figura 3.12). 

Z' é formada pelas redes Z e S, incluindo as TRANSIÇÕES t' e r' e seus ARCOS de 

ligação. 

M'0 : MARCAÇÃO inicial de Z'. 

M0 : MARCAÇÃO inicial de Z. 

M*0 : MARCAÇÃO inicial de S*. 

S

p

Z

r't'

S*

Z'

 
Fig. 3.12 - Rede de Petri associada (S*) 

 

� Teorema 3.1: Z' com respeito a M'0 é LIMITADA (ou SEGURA) se e somente se Z 

com respeito a M0 e S* com respeito a M*0 forem LIMITADAS (ou SEGURAS). 

� Teorema 3.2: Z' com respeito a M'0 é VIVA se e somente se Z com respeito a M0 e 

S* com respeito a M*0 forem VIVAS. 
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� Teorema 3.3: Se Z for REVERSÍVEL e S* for REVERSÍVEL, no caso do LUGAR p 

(figura 3.12) ter MARCA, então Z' é REVERSÍVEL. 

 

3.3 BEHAVIOUR PETRI NETS (BPN) 

Uma PN pode ser utilizada para modelar o procedimento de diagnóstico de um 

sistema desde que nenhum processo recursivo necessite ser considerado. Instâncias 

particulares de um estado podem ser representadas por LUGARES, e as relações de 

causa–efeito entre estas instâncias podem ser representadas por TRANSIÇÕES. Assim, 

uma PN pode ser utilizada para representar a estrutura do processo de raciocínio num 

sistema que relaciona causas e efeitos. De fato, uma base de conhecimento de um 

sistema especialista pode ser utilizada para resolver o problema do diagnóstico de 

falhas através da utilização da árvore ou do grafo de alcançabilidade [Murata, 89] de 

uma PN. 

Em [Portinale, 97] é apresentada uma abordagem para realizar o diagnóstico de 

falhas de um sistema através de uma representação baseada no formalismo de PN. 

Para isto utiliza-se uma PN tipo condição/evento (PN C/E)* na qual são 

acrescentados elementos que garantem sua SEGURANÇA. Assim define-se a 

“Behaviour Petri Nets” como: BPN={P,T,I,O}, onde: 

� P é um conjunto finito de LUGARES. O estado inicial do sistema está representado 

na MARCAÇÃO final e as conclusões finais do diagnóstico estão representadas na 

MARCAÇÃO inicial. Entretanto, é necessário que todo LUGAR da rede (pi∈ P) tenha 

apenas um ARCO de entrada e um ARCO de saída. Esta definição corresponde a 

definição de “marked graphs” [Peterson, 81]. 

∀ p ∈  P, tem-se: |•p| ≤1 e |p•| ≤1, onde: •p (p•) são os pré-eventos (pós-eventos) 

cujos ARCOS de saída vão para o (ou cujos ARCOS de entrada saem do) LUGAR p.  

∀ p1,p2 ∈  P, se •p1=
•p2 e p1

•= p2
• então p1=p2. 

� I : função que define os ARCOS de entrada das TRANSIÇÕES. 

� O : função que define os ARCOS de saída das TRANSIÇÕES. 

� T = Tn U TOR, onde Tn ∩TOR =∅ . t∈ Tn é uma TRANSIÇÃO como normalmente 

definida em PN C/E e TOR é um tipo de TRANSIÇÃO que modela situações onde 

uma instância particular pode ser determinada por causas alternativas, enquanto é 
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mantida a SEGURANÇA da rede. A equivalência entre as TRANSIÇÕES TOR e Tn é 

ilustrada na figura 3.13, veja que para todas as possíveis MARCAÇÕES dos 

LUGARES p1 e p2 (da figura direita) somente uma das TRANSIÇÕES tn pode 

disparar e, em todos os casos somente uma MARCA será colocada no LUGAR p3. 

Nas BPN não são permitidas TRANSIÇÕES (Tn ou TOR) com múltiplas entradas e 

múltiplas saídas, simultaneamente [Portinale, 97], isto é: 

∀ t ∈  TN, tem-se: se |t•| ≥1 então |•t| =1 ou se |•t| ≥1 então |t•| =1. 

∀ t ∈  TOR, tem-se: |•t| ≥ 2 e |t•| =1.  

onde, •t (t•) são as pré-condições (pós-condições) de t. 

tOR tn tn tn

BPN PN C/E com arcos inibidores

arco inibidor

p1 p2

p3

p1 p2

p3
 

Fig. 3.13 - Equivalência entre as TRANSIÇÕES TOR e Tn. 

 

A construção de um modelo de diagnóstico é realizada na direção 

causas�efeitos. Em outras palavras, uma vez conhecidas as causas de um problema 

podem ser definidas quais das manifestações observadas (efeitos) são devidas a estas 

causas. No entanto, o problema do diagnóstico é basicamente um problema 

abductivo†, ou seja, baseados nos efeitos observados, quais poderiam ser as causas 

que estão produzindo estes efeitos (relação efeito�causa). Ou seja, deve-se realizar 

um processo inverso à análise de ALCANÇABILIDADE. A partir de uma MARCAÇÃO 

(Mi) obter a MARCAÇÃO (Mi-1) da qual foi ALCANÇADA, até cumprir o objetivo final 

do processo, encontrar a MARCAÇÃO inicial (M0).  

A regra de “disparo inverso” das TRANSIÇÕES TOR e Tn é ilustrada na figura 

3.14, onde são descritos casos típicos de grafos que indicam os efeitos (à esquerda do 

sinal “⇒” ) e as suas possíveis causas (à direita do sinal “⇒” ). Na figura 3.14 é 

                                                                                                                                                             
* PN C/E é uma rede segura, isto é, 1-limitada [Murata, 89]. 
† Ao contrário de um problema de predição, onde dada uma causa tenta-se predizer quais são os 
efeitos que têm maior probabilidade de ser observados. 
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apresentado um tipo de MARCA, definida como MARCA–inibidora ou MARCA–nula (o) 

[Portinale, 97], a qual representa condições não satisfeitas. Quando um LUGAR é 

marcado com este tipo de MARCA, a instância representada pelo LUGAR é ausente ou 

negada, em outras palavras, um LUGAR com este tipo de MARCA eqüivale a um 

LUGAR sem MARCA.  

� MARCA “preta” ou normal (• ), que representa uma condição satisfeita. 

� MARCA inibidora (o), que representa uma condição não satisfeita.  

 

 

OU   ⇒

 

Fig. 3.14 - Regras de disparo inverso na BPN. [Portinale, 97] 
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Esta MARCA–nula é utilizada com o propósito de caracterizar o fluxo de 

MARCAS no modelo em BPN e permite visualizar os seguintes fenômenos: 

• Durante a evolução da MARCAÇÃO, quando as MARCAS–pretas se tornam 

MARCAS–nulas; 

• Evitar situações onde MARCAS–pretas permanecem em LUGARES de entrada de 

uma TRANSIÇÃO sem atingir a MARCAÇÃO inicial. 

 

Uma das vantagens de utilizar BPN para modelar o processo de diagnóstico de 

falhas de um sistema é a possibilidade de explorar o paralelismo inerente do modelo. 

Experiências têm comprovado uma vantagem relevante do método utilizando o 

diagnóstico de falhas em sistemas baseados em T-invariantes quando comparado 

com o raciocínio tradicional de lógica abductiva [Portinale, 97].  

A construção de um modelo para execução do diagnóstico pode ser de duas 

maneiras: 

• Através de um especialista que conheça e defina a relação entre as variáveis 

(representadas por LUGARES) e defina os critérios de escolha do próximo estado 

(disparo das TRANSIÇÕES); ou 

• Baseados em tabelas de dados, neste caso uma abordagem probabilística seria 

mais adequada [Cooper, 92]. 

 

A figura 3.15 ilustra um modelo em BPN para executar o diagnóstico de falhas 

de um motor de combustão interna de um automóvel. Neste modelo as informações 

na etapa de aquisição são caracterizadas pelas seguintes variáveis: indicador da 

temperatura exterior, temperatura no fluido de resfriamento, velocidade de resposta 

na aceleração, nível de óleo, fumaça no escapamento. As causas das falhas 

consideradas no modelo são: pistão desgastado, anel desgastado, temperatura exterior 

muito alta, cárter do motor furado, desgaste das velas.  

 

Nos capítulos 2 e 3 foram apresentados conceitos básicos de detecção e 

tratamento de falhas em sistemas de manufatura e Redes de Petri para modelagem de 

sistemas de manufatura, os quais são indispensáveis para a introdução da 
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metodologia desenvolvida nesta pesquisa e que será apresentada no próximo 

capítulo. 
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Fig. 3.15 – Modelo em BPN para diagnóstico de falhas de um motor. [Portinale, 97] 
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4. ABORDAGEM PROPOSTA 

Neste capítulo é introduzida uma metodologia que permite a detecção e 

tratamento de falhas em sistemas de manufatura através de uma abordagem 

hierárquica e modularizada baseada em supervisores distribuídos nos equipamentos 

do chão de fábrica. Esta metodologia considera como técnica base de modelagem as 

redes de Petri. 

 

Dentro do contexto de automação de sistemas de manufatura, considera-se que 

os elementos que os compõem devem ser interconectados formando uma “rede” onde 

fluem informações e materiais. Estes elementos podem ser organizados e distribuídos 

em blocos em função de aspectos funcionais e operacionais. 

Por outro lado, do ponto de vista da hierarquia, um sistema de manufatura pode 

ser dividido em níveis: nível de fábrica, nível de célula e nível de equipamento*. 

Uma abordagem para detecção e tratamento de falhas com blocos distribuídos pode 

ser entendida como uma estrutura onde os supervisores estão distribuídos nos 

equipamentos do chão de fábrica executando detecção de falhas e, se possível, 

recuperando a falha neste mesmo nível ou informando que o problema deverá ser 

solucionado num outro nível (por ex. no nível de célula ou no nível de fábrica). 

Na figura 4.1 é representada a hierarquia de um sistema de manufatura segundo 

as funções de supervisão, o nível superior (nível de fábrica) é representado por um 

supervisor onde são planejados e organizados os processos produtivos (também 

chamados de FA “Factory Automation”). O segundo nível (nível de célula de 

manufatura) é representado por supervisores (também chamados de supervisores de 

célula) que coordenam as atividades dos equipamentos que se encontram 

subordinados na célula. O nível inferior (nível de equipamento) é representado por 

equipamentos típicos encontrados no chão de fábrica num sistema de manufatura.  

A metodologia desenvolvida neste trabalho considera falhas detectadas nos 

equipamentos, as quais podem se “propagar” afetando os níveis superiores. Assim a 

                                                        
* As abordagens para detecção ou tratamento de falhas no nível de operação são diferentes das 
introduzidas neste trabalho, portanto este nível, não será mais considerado. 
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detecção inicia-se sempre no nível de equipamento, mas seu tratamento é executado 

no nível mais apropriado. 

 

Fábrica

Célula

Equipamento

 

Fig. 4.1 – Hierarquia num sistema de manufatura. 

 

No nível de equipamento, a detecção e tratamento de falhas devem considerar 

as etapas de aquisição, reconhecimento, diagnóstico e, se possível, tomada de 

decisões para recuperar o elemento inoperante de maneira automática. Para detectar 

uma falha deve-se especificar os sensores que executarão a aquisição de dados das 

variáveis relevantes para reconhecer possíveis estados de falha no equipamento. O 

diagnóstico de falhas é executado com base nas informações fornecidas para realizar 

o “raciocínio” necessário e determinar as causas da falha e, finalmente, tomar 

decisões ou medidas corretivas para recuperar o equipamento.  

No capítulo 5 (estudos de caso) é ilustrada a utilização da metodologia adotada 

para detecção e tratamento de falhas em vários equipamentos. Nestes estudos de caso 

são consideradas falhas em: operações de usinagem numa máquina–ferramenta; nas 

operações de carregamento e descarregamento automático de peças nas máquinas; e 

na operação de veículos do tipo AGV acionados com motor elétrico. 

 

No nível de célula considera-se o estado de operação dos equipamentos que 

compõem uma célula de manufatura, por exemplo, equipamento operando 

normalmente, apresentado falha ou necessitando manutenção. Assim, no caso de um 
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equipamento estar inoperante, deve-se definir uma estratégia que permita que o 

sistema de manufatura continue trabalhando com outro equipamento, ainda que com 

menor desempenho. Além de equipamentos inoperantes é necessário considerar 

possíveis situações de bloqueio que ocorrem principalmente em células que 

compartilham recursos em processos concorrentes (por exemplo: utilização de um 

único dispositivo de carregamento/descarregamento para várias máquinas–

ferramentas) ou com limitação na capacidade dos “buffers”. Em geral, as abordagens 

para tratar o problema de bloqueios podem ser classificadas como: 1) recuperação de 

bloqueios e 2) prevenção de bloqueios (“deadlock avoidance”). Na primeira 

abordagem precisa-se da utilização de um sistema “on-line” de detecção e 

recuperação de bloqueios [Zhou, 93]. Na abordagem “deadlock avoidance” as 

possíveis situações de bloqueio devem ser verificadas na etapa de projeto do sistema 

para corrigi-las antes de colocar a célula em operação [Hasegawa, 96; Ramaswamy, 

96]. Outros trabalhos que estudam a prevenção de bloqueios são apresentados em 

[Banaszak, 90; Hsieh, 94; Lawley, 99].  

Outra situação de bloqueio pode surgir no provisionamento de ferramentas a 

partir de um estoque central. Em [Jun, 99] é apresentada uma heurística para 

solucionar o problema de provisionamento de ferramentas numa célula de 

manufatura ou FMS com um estoque central e um transportador automático de 

ferramentas que pode transportar ferramentas de um estoque central até uma máquina 

ou de uma máquina para outra. Neste tipo de célula, cada máquina é equipada com 

um magazine de ferramentas e um mecanismo para troca automática de ferramentas 

com o estoque central. O algoritmo apresentado em [Jun, 99] procura minimizar os 

tempos de espera das máquinas devido ao compartilhamento de ferramentas. 

 

No nível de fábrica é considerada a reestruturação das rotas para 

movimentação de materiais entre as células que compõem a fábrica. Para o 

tratamento de falhas neste nível é fundamental dispor de uma técnica para garantir a 

autonomia do sistema de movimentação de materiais. Esta autonomia é um pré-

requisito fundamental para se assegurar a versatilidade do sistema produtivo ante 

eventuais falhas em equipamentos do sistema de manufatura. 
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Do ponto de vista da modularização, a metodologia adotada separa o problema 

de detecção e tratamento de falhas em 3 módulos: módulo dos processos normais, 

módulo para tratamento de falhas e módulo para detecção de falhas. Entretanto 

considera-se que todos estes módulos são representados através do mesmo 

formalismo, assegurando sua integração e análise. 

 

Neste contexto, é introduzido o conceito de redes de Petri distribuída (DPN) 

como uma abordagem que permite, de uma forma hierárquica e modularizada, a 

descrição do processo de detecção e tratamento de falhas em sistemas de manufatura. 

 

4.1 REDES DE PETRI DISTRIBUÍDAS (DPN) 

A DPN (“Distributed Petri Net”) é proposta aqui como uma estrutura 

(“framework”) utilizada para integrar diferentes tipos de rede de Petri no contexto de 

sistemas de manufatura. A abordagem de DPN é baseada na integração de 3 tipos de 

modelos:  

• uma Rede–central (PN–central) geralmente associada à modelagem dos 

processos sob domínio de um supervisor no nível de fábrica ou de célula de 

manufatura;  

• sub–redes (S) de PN para modelar o procedimento de tratamento de falhas, as 

quais são adicionadas à PN–central formando a rede de Petri–central–Estendida 

(PN–central–E); e 

• vários blocos de BPN associados à modelagem dos diferentes procedimentos de 

diagnóstico de falhas para cada equipamento. 

 

Os modelos da PN–central e sub-redes são individualmente baseados nas PN 

P/T, no entanto, o conjunto PN–central–E é baseado nos conceitos de PN P/T com 

ARCOS inibidores e redes auto-modificáveis [Valk, 78]. 

Desta forma, uma DPN pode ser definida como um multigrafo bipartido 

direcionado que tem por característica a capacidade de alterar sua própria estrutura 

em função do estado atual do sistema, o que é conseguido através de ARCOS cujos 

pesos (k) são função do número de MARCAS de algum LUGAR específico, definido 

previamente.  
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Na metodologia proposta, a utilização das DPN elimina os conflitos resultantes 

da conexão (gráfica e procedural) da PN–central e das sub-redes Si. A DPN permite 

também, associar os procedimentos dos blocos BPN que executam o diagnóstico 

com os procedimentos desenvolvidos na PN–central–E, permitindo um acoplamento 

procedural dos processos sem incrementar outros elementos no grafo, que certamente 

comprometeria a visualização e entendimento do modelo com influência direta e 

negativa na manutenção e atualização deste. A figura 4.2 ilustra o acoplamento 

explícito entre o conjunto de sub-redes Si e a PN–central, formado conjuntamente a 

PN–central–E. Nota-se que o acoplamento entre a PN–central–E e o conjunto de 

blocos para execução do diagnóstico BPNj é implícito, isto é, o acoplamento não é 

visualizado graficamente mas existe um acoplamento procedural.  

PN-central

Sub-rede S1
Sub-rede S2

Sub-rede Sm

BPN1

BPN2

BPNn

PN-central-E

DPN
PN BPN

 
Fig. 4.2 - Estrutura de integração dos modelos numa DPN. 

 

Dentro das DPN, a PN–central–E e os BPN devem ser analisados 

separadamente, já que as características e propriedades que devem ser analisadas em 

cada modelo são diferentes. Por exemplo, na PN–central–E devem ser analisadas, 

entre outras, as propriedades de LIMITAÇÃO, VIVACIDADE (“deadlock”), 

REINICIALIZAÇÃO; enquanto que nos blocos BPN devem ser analisadas a SEGURANÇA, 

REVERSIVILIDADE, CONFLITOS. 

A interação entre os blocos BPN e a PN–central–E é realizada através dos 

ARCOS auto–modificáveis, onde o número de MARCAS em LUGARES predefinidos nos 

blocos BPN determinam o peso de ARCOS na rede PN–central–E.  
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A solução dos conflitos estabelecidos com o acréscimo das sub-redes para 

tratamento de falhas é implementado com base no resultado do diagnóstico de falhas 

representado na MARCAÇÃO dos modelos em BPN, os quais estabelecerão (através de 

ARCOS auto–modificáveis) a seqüência do fluxo de MARCAS na PN–central–E.  

Na figura 4.3 é ilustrada uma sub-rede S adicionada na PN–central. Os pesos 

dos ARCOS auto–modificáveis (ARCOS–SM), associados à MARCAÇÃO dos LUGARES 

pf0, pf1 (em cor azul), dependem da MARCAÇÃO na BPN que modela o diagnóstico de 

falhas de um equipamento (por ex., normal (pf0) ou falha do tipo 1 (pf1)). Estes 

ARCOS–SM determinam a seqüência que pode seguir a MARCA que está no LUGAR pj, 

especificando, assim, a manutenção da MARCA na PN–central (caso seja 

diagnosticado Pf0) ou execução da sub-rede S, no caso de se diagnosticar uma falha 

Pf1, e posteriormente o retorno da MARCA à PN–central no LUGAR pm.  

S

pj

PN-central

Q pm

Pf0

Pf1

processo de
recuperação
de falhas

BPN

pf0

pf1

... ...

... ...

 
Fig. 4.3 - Solução de conflitos entre a sub-rede S e a PN–central utilizando ARCOS–SM . 

 

A análise qualitativa de uma PN inclui a análise de propriedades como 

LIMITAÇÃO, SEGURANÇA, VIVACIDADE (ausência de bloqueios no sistema) e 

REVERSIBILIDADE (reinicialização). Acrescentar sub-redes da forma descrita 

anteriormente, garante em princípio, a conservação das propriedades da PN original 

[Zhou, 93].  

O acoplamento procedural entre os blocos distribuídos e a PN–central–E é 

realizado através de ARCOS–SM [Valk, 78]. Para explicitar graficamente esta relação, 

rotula-se o ARCO (peso do ARCO) com um traço perpendicular e com o nome do 

LUGAR (pq) com MARCAÇÃO M(pq) associada. A figura 4.4 ilustra esta relação, onde 

o peso do ARCO (pq) (lado esquerdo da figura) é igual à MARCAÇÃO M(pq), isto é, 

número de MARCAS no LUGAR (pq) (lado direito). Em geral, os ARCOS–SM conectam 

os processo normais com as sub-redes que modelam o tratamento de falhas e os 
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pesos destes ARCOS–SM estão associados com LUGARES definidos nos modelos de 

execução do diagnóstico.  

 

pq

pj

ti

PN-central-E

recuperação de falhas

pq

diagnóstico de falhas

BPN

DPN

 

Fig. 4.4 - DPN com ARCO Auto–Modificável  

 
Portanto, para uma definição formal considera-se inicialmente apenas a PN–

central–E. 

 

Definição 4.1: A estrutura da PN–central–E é uma quíntupla DPN=(P,T,I,O,M0), 

onde: 

� P = {p1,p2, … ,pm} é o conjunto de LUGARES da rede, onde m∈ IN é o número de 

LUGARES da rede.  

� T = {t1,t2, … ,ts} é o conjunto de TRANSIÇÕES, onde s∈ IN  é o número de 

TRANSIÇÕES.  

kji se I(pj,ti) for um ARCO normal, onde kji∈ IN  é constante. 
� I(pj,ti) =

  
f(M(pq)) se I(pj,ti) for um ARCO–SM, onde f é uma função que 

especifica a relação entre pj e ti, e depende da MARCAÇÃO 

do LUGAR pq , M(pq)∈ IN . 

� O(ti,pk) = kik, onde kik é um valor natural constante. 

�  M0 é a MARCAÇÃO inicial. 

 

A definição de uma DPN não impõe limites às grandezas dos pesos dos ARCOS 

AUTO–MODIFICÁVEIS (ARCOS–SM). Assim, além da MARCAÇÃO simples de um 

LUGAR pq, por exemplo, pode-se definir expressões como I(pj,ti)=2+M(pq)
3 [Ciardo, 
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94]* para o peso dos ARCOS, desde que o resultado seja um número natural maior o 

igual a zero. No entanto, nesta pesquisa e na bibliografia consultada, somente são 

considerados casos nos quais I(pj,ti)=M(pq) e O(ti,pk)=kik. Assim, na representação 

gráfica, simplesmente coloca-se a inscrição pq sobre o ARCO–SM (em azul) que 

conecta pj à ti (figura 4.4), indicando que o peso deste ARCO é igual ao número de 

MARCAS em pq. 

 

A seguir apresenta-se a definição da BPN, de acordo com o proposto 

originalmente por [Portinale, 97]. 

 

Definição 4.2 Uma “Behaviour Petri Nets” pode ser definida como: BPN={P,T,I,O}, 

onde: 

� P = {pa,pb, … ,pz} é um conjunto finito de LUGARES, onde: 

∀ p ∈  P, tem-se: |•p| ≤1 e |p•| ≤1, onde: •p (p•) são os pré-eventos (pós-

eventos).  

∀ pa,pb ∈  P, se •pa=
•pb e pa

•= pb
• então pa=pb. 

� I : (P,T) é a função que define os ARCOS de entrada das TRANSIÇÕES. 

� O : (P,T) é a função que define os ARCOS de saída das TRANSIÇÕES. 

� T = {ta,tb, … ,ty} = Tn U TOR, onde Tn ∩TOR =∅ , e onde: 

∀ t ∈  TN, tem-se: se |t•| ≥1 então |•t| =1 ou se |•t| ≥1 então |t•| =1. 

∀ t ∈  TOR, tem-se: |•t| ≥ 2 e |t•| =1. 

 

Tn é um tipo de TRANSIÇÃO definida em Redes de Petri Lugar/Transição 

[Murata, 89], e TOR é uma macro–TRANSIÇÃO definida no contexto de BPN para 

modelar a conexão lógica OR [Portinale, 97].  

No contexto das DPN devem ser considerados dois conjuntos de regras de 

disparo para as TRANSIÇÕES. As regras de disparo das TRANSIÇÕES na rede PN–

central–E e as regras de disparo nos blocos BPN. A regra de disparo de uma 

TRANSIÇÃO habilitada t∈ T numa PN–central–E é a mesma originalmente definida 

para a PN.  

                                                        
* Nestes trabalhos, também são definidas expressões similares para os ARCOS de saída. 
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No contexto de BPN é considerado o “disparo inverso” das TRANSIÇÕES. A 

estrutura do modelo de uma rede BPN é construída com base nas causas da falha e 

no procedimento para definir os efeitos produzidos (causa�efeito). Mas, numa 

abordagem de diagnóstico (identificação da causa mais provável), ao invés de uma 

abordagem preditiva*, as causas devem ser identificadas com base nos efeitos 

apresentados ou nos sintomas manifestados (efeito�causa) [Portinale, 97]. 

 

A descrição matricial da DPN é uma forma de representar formalmente o 

comportamento dinâmico do sistema. A equação de estado representa o estado do 

sistema após uma alteração na distribuição das MARCAS dos LUGARES como resultado 

do “disparo” de uma TRANSIÇÃO. A equação de estado nas DPN é definida da 

seguinte forma: 

Mk = Mk-1 + AT uk     (4.1) 

onde:  

• Mk é um vetor coluna (mx1) que representa a MARCAÇÃO imediatamente 

alcançável a partir de Mk-1 após o disparo da TRANSIÇÃO ti. 

• uk é um vetor (sx1) com valor 1 na posição i que representa o disparo da 

TRANSIÇÃO ti e, 0 nas outras posições. 

• A é a matriz de incidência (mxs) definida por A = O - I. No entanto, a matriz A 

não é constante, como acontece nas PN, já que I (e/ou O) podem ser alteradas em 

função da MARCAÇÃO Mi. 

 

Existe ainda uma situação particular na qual se todos os ARCOS de entrada 

numa TRANSIÇÃO forem ARCOS–SM e, se simultaneamente, todos os LUGARES 

relacionados aos pesos dos respectivos ARCOS–SM não tiverem MARCAS (M(pq)=0). 

Isto seria equivalente à inexistência dos ARCOS de entrada e, assim, esta TRANSIÇÃO 

não teria nenhuma condição restritiva de entrada (pré–evento). Esta TRANSIÇÃO 

poderia disparar infinitas vezes e, no desenvolvimento de um supervisor/controlador 

para um sistema tolerante a falhas, esta característica pode ser fonte de 

inconsistências. De fato, na análise de modelos de sistemas de manufatura tolerantes 

                                                        
* Numa abordagem preditiva o objetivo é prever que valor de certa variável aparecerá com maior 
probabilidade. 
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a falhas, TRANSIÇÕES fonte* em geral são associadas ao acontecimento de eventos 

não controlados†. Assim, para evitar esta situação nas DPN, é necessário acompanhar 

cada ARCO–SM de um ARCO–inibidor (figura 4.5) que verifica a inexistência do 

diagnóstico contrário. Em outras palavras, o LUGAR deste ARCO–inibidor deve estar 

associado (ou ter MARCAÇÃO igual) à conclusão alternativa/contrária diagnosticada 

no bloco BPNj.  

A figura 4.5 ilustra uma DPN onde a TRANSIÇÃO ti pode disparar se e somente 

se o bloco BPNj concluir como diagnóstico pf1. Neste caso, pf2 representa o 

diagnóstico contrário.  

Pf1

pf2 pj

ti

ARCO-inibidor

 

Fig. 4.5 - ARCO inibidor e ARCO–SM numa DPN. 

 

Em [Valk, 78] é apresentada uma discussão detalhada sobre as propriedades de 

ALCANÇABILIDADE, LIMITAÇÃO e VIVACIDADE (ausência de bloqueios) em PN com 

ARCOS–SM e a demonstração dos seguintes teoremas. 

� Teorema 4.1: Se numa PN LIMITADA e VIVA forem adicionados ARCOS–SM, esta 

nova rede será também LIMITADA e VIVA.  

� Teorema 4.2: O conjunto de alcançabilidade R(PN) obtido da PN a partir de M0 

está contido no conjunto de alcançabilidade obtido para a respectiva PN com 

ARCOS–SM a partir de M0. 

 

Uma rede DPN é considerada uma moldura para abrigar PN cuja estrutura pode 

ser dinamicamente modificada, podendo operar em modos alternativos que 

dependem do estado do sistema. Isto permite que o modelo, descrito através de DPN, 

adapte sua estrutura às ocorrências imprevistas que podem surgir durante o 

funcionamento normal do sistema. Estas situações imprevistas na modelagem de 

                                                        
* TRANSIÇÕES fonte são aquelas que não possuem condições (LUGARES) de entrada. 
† Considere por exemplo, um operador que aciona acidentalmente uma botoeira de comando iniciando 
acidentalmente um processo. Neste caso, é evidente que a botoeira só deveria estar habilitada no 
momento em que o processo pode efetivamente ser iniciado. 
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sistemas de manufatura envolvem a quebra de equipamentos, erros de operação, 

manutenções não periódicas, etc. que podem resultar em degradação das operações 

ou parada de parte ou de todo o sistema. 

 

4.2 ANÁLISE DOS MODELOS EM DPN 

Para comparar a complexidade na análise de um modelo desenvolvido em PN e 

em DPN, ambos considerando a modelagem do tratamento de falhas, foi estudado e 

avaliado o trabalho para o levantamento dos grafos de alcançabilidade de ambos os 

casos. Na figura 4.6 é ilustrado o modelo dos processos num sistema de manufatura 

composto por uma máquina–ferramenta (M) e um robô manipulador (R), as 

atividades consideradas neste processo são: carregando máquina (p1), máquina 

usinando (p2) e descarregando máquina (p3). A disponibilidade dos recursos M e R é 

representada através dos LUGARES p4 e p5, respectivamente. Neste modelo também é 

considerado o processo de conserto da máquina ante uma eventual falha (p6). Os 

LUGARES p7 e p8 representam o estado de operação da máquina, em manutenção ou 

normal, respectivamente. 

 

P1
P2

P3

P5=R

P4=M

P6

P7P8 

t1 t2 t3 t4

t5 t6

t7

t8

 

Fig. 4.6 – Modelo em PN do sistema Robô/Máquina considerando falhas na Máquina. 

 

Na figura 4.7 é ilustrado o grafo de alcançabilidade completo do modelo em 

PN da figura 4.6. Este grafo de alcançabilidade é composto por 10 MARCAÇÕES 

distintas. No entanto, se considerarmos algumas restrições, válidas num sistema de 
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manufatura, tais como: a máquina M somente pode quebrar quando está em operação 

e não quando está parada, em outras palavras, o estado da máquina (representado 

pelos LUGARES p7 e p8) não será alterado se M estiver parada. E, para executar a 

manutenção de M é necessário descarregá-la. Assim, o grafo de alcançabilidade é 

reduzido para 9 MARCAÇÕES, figura 4.8. 

 

M0={00011001}

M1={10000001} M7={00011010}

M2={01001001} M8={00001110}

M9={00001101}M3={00100001}

M4={10000010}
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M6={00100010}

t1

t2

t3

t4

t8

t8

t8

t8

t6

t6

t4

t5

t7t2

t3

 

 

Fig. 4.7 - Grafo de alcançabilidade do modelo da figura 4.6 

 

Na figura 4.9 é ilustrado um modelo em DPN do processo no mesmo sistema 

máquina–ferramenta (M) e robô (R) considerando também a modelagem do 

tratamento de falhas na máquina (M). A figura à esquerda ilustra a PN–central–E 

representando os processos normais e a modelagem do tratamento de falhas e, a 

figura à direita ilustra o estado de operação da máquina*. Os grafos de 

alcançabilidade dos modelos da figura 4.9 são ilustrados na figura 4.10 onde o 

número de MARCAÇÕES são 5 e 2, respectivamente. 

 

                                                        
* Este estado é definido baseado num modelo em BPN que modela a execução do diagnóstico de 
falhas e que será apresentado no seguinte capítulo. 
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Fig. 4.8 - Grafo de alcançabilidade reduzido do modelo da figura 4.6 
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Fig. 4.9 – Modelo em DPN do sistema Robô/Máquina. 
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Fig. 4.10 - Grafo de alcançabilidade do modelo da figura 4.9 

 

Se a comparação da complexidade na análise de um modelo for baseada no 

número de MARCAÇÕES da árvore ou grafo de alcançabilidade, então pode-se 

considerar que o modelo da figura 4.6 é mais complexo que o modelo da figura 4.9. 

Na figura 4.11 são plotadas estas relações, onde o eixo das abcissas 

corresponde ao número total de LUGARES do modelo e, o eixo das ordenadas 

corresponde ao número de MARCAÇÕES no grafo de alcançabilidade do modelo. 

Nesta figura também são plotados o número de MARCAÇÕES dos grafos de 

alcançabilidade da figura 5.9 (PN, em vermelho), e das figura 5.5 e 5.9 (DPN, em 

azul), os quais permitem induzir a evolução no incremento do número de 

MARCAÇÕES de um grafo ante o incremento do número de LUGARES para ambas as 

abordagens PN e DPN. 
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Fig. 4.11 – Número de MARCAÇÕES vs. número de LUGARES em modelos em PN e DPN. 
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4.3 MODELAGEM ATRAVES DE NÍVEIS HIERÁRQUICOS NUM SISTEMA DE 

MANUFATURA UTILIZANDO DPN 

As abordagens “top-down” e “bottom-up” [Zhou, 93] permitem especificar em 

diferentes graus de abstração os modelos em PN do sistema de manufatura 

aumentando ou diminuindo o detalhamento deste modelo. Isto permite considerar 

diferentes falhas e diferentes tratamentos destas falhas segundo o nível abordado 

(nível de fábrica, célula, ou equipamento). A figura 4.12 ilustra a hierarquia de um 

sistema de manufatura onde o modelo que representa os processos em cada nível do 

sistema está associado a um plano.  

A figura 4.13 apresenta uma visão ilustrativa em três dimensões da estrutura de 

integração dos modelos utilizando DPN (vide figura 4.2) e, considerando a hierarquia 

de um sistema de manufatura ilustrada na figura 4.12. Na figura 4.13 as abordagens 

“top-down” e “bottom-up” permitem associar cada nível do sistema a um tipo de 

“plano” que especifica um modelo da PN–central onde são representadas 

características particulares de cada nível. De fato, as etapas de modelagem e análise 

envolvem a especificação de características relevantes para o tratamento de falhas 

para cada nível do sistema de manufatura.  

 

célula 2

equipamento 1

equipamento 2

célula 1

fábrica

 
Fig. 4.12 – hierarquia num sistema de manufatura. 
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Por exemplo, no “plano” i da figura 4.13 são especificados os modelos da PN–

centrali que representam os processos do sistema no nível i (por exemplo, nível de 

fábrica) e a sub-rede S2 que representa o tratamento de falhas considerado nesse nível 

(por exemplo, restruturação das rotas dos transportadores). No nível i, também, são 

considerados os blocos BPNn e a projeção* do bloco BPN1. O processo de 

diagnóstico de falha no bloco BPN1 é relevante para o plano i+1 (nível i+1) (por 

exemplo, no nível i+1 é considerado a extração de características dos sinais dos 

“strain gages” do estado da ferramenta de corte†), e somente o resultado do 

diagnóstico deste bloco é relevante para o plano i (nível i) (por exemplo, fresa 4 

inoperante por quebra da ferramenta). Este resultado poderia ser uma variável 

relevante, por exemplo, para um operador que esteja monitorando ou programando o 

fluxo dos transportadores entre as células. 

 

PN-central

BPNn

S1

S2

Sm

BPN1

BPN2

nível i

nível i+1

PN-central

BPN1

“plano” i

“plano” i+1

“top-down”

“bottom-up”

 

Fig. 4.13 – Estrutura de integração dos modelos considerando abordagens “top-down” e “bottom-up”. 

 

                                                        
* Esta projeção contém somente o resultado do diagnóstico do bloco BPN1 cuja estrutura detalhada 
está representada no plano i+1 (nível i+1). 
† Isto poderia ser uma variável relevante para um operador que esteja monitorando o processo de corte 
e assim, somente seria relevante no nível de equipamento. 
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4.4 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

Neste capítulo foi introduzida uma metodologia para detecção e tratamento de 

falhas em sistemas de manufatura através de uma abordagem hierárquica e 

modularizada baseada em supervisores distribuídos nos equipamentos do chão de 

fábrica. 

Do ponto de vista da hierarquia, um sistema de manufatura pode ser divido por 

níveis: nível de fábrica, nível de célula e nível de equipamento. A metodologia 

proposta aborda o problema de falhas detectadas apenas no nível de equipamento e 

tratadas no nível mais apropriado segundo a estratégia a ser utilizada. No nível de 

equipamento o tratamento de falhas pode ser implementado utilizando elementos 

redundantes ou através do ajuste de parâmetros. No nível de célula o tratamento pode 

ser implementado modificando as rotas das peças entre os equipamentos da célula, 

por exemplo através do dispositivo de carregamento e descarregamento das 

máquinas. No nível de fábrica o tratamento pode ser implementado reestruturando a 

rota dos transportadores do sistema de movimentação de peças e materiais para 

desconsiderar uma célula inoperante. 

Do ponto de vista da modularização, o problema de detecção e tratamento de 

falhas é separado em 3 módulos: módulo dos processos normais, módulo para 

tratamento de falhas e módulo para detecção de falhas. A integração destes módulos 

e possível utilizando o conceito de DPN, o qual permite a integração de vários tipos 

de redes de Petri como são as PN com ARCOS auto-modificáveis (para representar os 

processos normais e de tratamento de falhas) e as BPN (para representar o processo 

de diagnóstico de falhas). 

A DPN permite também a utilização de abordagens “top-down” e “bottom-up” 

que permitem associar os modelos desenvolvidos para os diferentes níveis de 

hierarquia do sistema de manufatura e considerar assim a detecção e tratamento de 

falhas no sistema como um todo. 
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A metodologia introduzida permite a modelagem e análise de sistemas de 

manufatura que consideram a detecção e tratamento de falhas. Uma possível 

seqüência para a modelagem de um sistema que considere a detecção e tratamento de 

falhas utilizando DPN é: 

1. Identificar recursos, operações e atividades consideradas “normais” no sistema. 

2. Modelar as seqüências dos processos “normais” utilizando PN e associar os 

recursos necessários a cada atividade. Chame-se este modelo a PN–central.  

3. Determinar as falhas mais relevantes e o tratamento a ser implementado para o 

sistema e seus equipamentos. 

4. Modelar os processos de tratamento de falhas utilizando sub-redes de PN e 

adicionar estas sub-redes à PN que representa os processos normais. Chame-se 

este modelo a PN–central–E.  

5. Modelar o estado de operação dos equipamentos (ou células) (utilizando blocos 

de PN no nível de fábrica ou célula). Ou modelar o processo de diagnóstico 

(utilizando BPN no nível de equipamento). 

6. Associar, através do conceito de ARCOS–SM, a MARCAÇÃO de LUGARES nos 

blocos que modelam o estado de operação dos equipamentos (ou células), ou na 

BPN (no nível de equipamento) que modela o diagnóstico de falhas, com o peso 

de ARCOS na PN–central–E.  

 

A análise de um modelo em DPN pode ser implementada utilizando métodos 

analíticos ou de simulação (como será apresentado no capítulo 6). 

No próximo capítulo serão apresentados e analisados estudos de caso para 

ilustrar a aplicação da metodologia adotada para a detecção e tratamento de falhas 

em sistemas de manufatura. 
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5. ESTUDOS DE CASO  

Para ilustrar a metodologia proposta foram desenvolvidos diversos estudos de 

caso para os diferentes níveis de um sistema de manufatura. A metodologia proposta 

deve ser efetiva também para casos de falhas produzidas nos equipamentos que se 

“propagam” afetando os níveis “superiores” (célula, fábrica). Assim primeiramente 

consideraram-se estudos de caso de falhas no nível de equipamento e posteriormente 

nos outros níveis. A seguir são apresentados estudos de casos representativos em 

equipamentos de um sistema de manufatura que ilustram a validade da proposta. 

 

5.1 CASO 1: DETECÇÃO E TRATAMENTO DE FALHAS NO NÍVEL DE EQUIPAMENTO 

O primeiro passo na metodologia adotada é identificar as atividades consideras 

normais. Assim inicialmente, considera-se um processo num sistema de manufatura 

composto por três atividades (carregamento, usinagem e descarregamento).  

O segundo passo da metodologia é representar estas atividades em PN. A 

figura 5.1 ilustra a PN deste processo. 

carregamento

usinagem

descarregamento

 
Fig. 5.1 – Processos de carregamento, usinagem e descarregamento modelados em PN. 

 

O terceiro passo da metodologia é a identificação das falhas mais relevantes. 

No estudo de caso 1.1 serão consideradas falhas no processo de usinagem e no caso 

1.2 serão consideradas falhas nos processos de carregamento e descarregamento. 

Finalmente será apresentado um modelo considerando o tratamento de falhas nas 3 

atividades simultaneamente. 
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5.1.1 CASO 1.1: modelo para detecção e tratamento de falhas na usinagem 

Diferentes estudos confirmaram que já existe uma base tecnológica para a 

estruturação da detecção de falhas nos processos de usinagem [Cunha, 2000; 

Dornfeld, 90; Santos, 98; Pigari, 95]. Neste estudo de caso serão consideradas as 

falhas por desgaste ou quebra da ferramenta e pela programação errônea de um 

parâmetro de usinagem. Em geral, o tratamento para este tipo de falhas é a troca de 

ferramenta ou a alteração de alguns dos parâmetros de usinagem 

Continuando com a aplicação da metodologia, o quarto passo é a modelagem 

dos processos de tratamento de falhas e a definição da rede PN–central–E.  

A estrutura da PN–central–E da figura 5.2 é composta pela PN–central e por 3 

sub-redes (S1, S2 e S3), adicionadas a esta para descreverem os diferentes tipos de 

tratamento de falhas. A PN–central contém os LUGARES “carregando máquina”, pa, pb, 

pc e “descarregando máquina”. Os LUGARES pa, pb e pc são uma decomposição da 

atividade “usinando” (veja figura 5.1). Os LUGARES pa e pb representam o processo 

de usinagem em diferentes circunstâncias e o LUGAR pc, representa “peça pronta 

solicitando descarregamento”. 

As 3 sub-redes modelam o tratamento de falhas (através da troca de ferramenta 

S1, alteração de parâmetros S2, ou intervenção de um operador humano S3) baseado 

no resultado do diagnóstico modelado na BPN da figura 5.3.  

Na rede da figura 5.2 são também considerados os ARCOS–SM (P1, P2 e P3) 

que alteram a estrutura do modelo. A alteração dos pesos destes ARCOS–SM modifica 

as conexões entre a PN–central e as sub-redes que modelam o tratamento de falhas 

na máquina–ferramenta. 

A estrutura do modelo da figura 5.2 desconsidera como tratamento 

recomendado a troca sucessiva da ferramenta na mesma operação de usinagem, já 

que este modelo permite apenas uma única troca. No caso do tratamento indicar uma 

segunda troca, a estrutura do modelo não permite reinicializar a sub-rede S1, que 

modela a troca de ferramentas.  
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Fig. 5.2 – Modelo da evolução dos processos produtivos numa máquina–ferramenta 

 

O quinto passo da metodologia é definir a BPN para modelar o processo de 

diagnóstico de falhas. Algumas das considerações necessárias para as etapas de 

adquisição de sinais e reconhecimento de falhas no processo de usinagem são 

apresentadas no anexo A.2. 

Considera-se aqui um modelo em BPN que representa a execução do 

diagnóstico de falhas em operações de usinagem. A figura 5.3 ilustra o modelo 

desenvolvido. A estrutura do modelo é composta por 5 camadas: sensores, 

levantamento de padrões, causas da falha, ajuste de parâmetros e tratamento 

sugerido.  
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Camada dos Sensores: neste estudo de caso, as informações do processo (efeitos) 

são coletadas por 1 sensor de corrente elétrica, 3 acelerômetros, 4 “Strain Gages” 

(SG) e 1 sensor de Emissão Acústica (AE). Os sinais destes sensores devem ter um 

processamento adequado e uma extração de características que possibilitem o 

reconhecimento (de modo binário: sim/não) da falha para as etapas posteriores de 

diagnóstico das causas e recuperação da falha (baseados numa abordagem de 

DEDS). As características da utilização destes sensores para as etapas de aquisição e 

reconhecimento na detecção de falhas na usinagem são apresentadas no anexo A.2. 

Uma MARCA nos LUGARES sensor de corrente, acelerômetros, SG ou AE, da rede 

BPN, indica que está sendo detectado algum tipo de anomalia por um destes 

sensores. 

 

Camada de Levantamento de Padrões: Os sinais dos acelerômetros e do sensor de 

corrente indicam de forma indireta o estado da ferramenta através de vibrações 

mecânicas do conjunto e das oscilações na corrente do motor de acionamento, 

respectivamente, ao invés de uma forma direta, como acontece na interface peça–

ferramenta. Os sinais do SG e AE fornecem informações do desempenho diretamente 

da ponta da ferramenta a cada passada para retirada de material da peça e, dentre 

estes, o sensor AE é mais efetivo para detectar quebra da ferramenta [Dornfeld, 99]. 

Assim, este LUGAR (AE) está diretamente associado às falhas devidas à quebra da 

ferramenta. O sensor SG é utilizado neste caso para determinar o tipo de picos 

gerados. Dependendo do tipo de sinal do SG podem ser extraídas características e 

reconhecer se os sinais apresentam (ainda que fora do esperado) um comportamento 

mais ou menos uniforme ou totalmente aleatório.  

• Sinais com picos aleatórios indicam que a ferramenta está quebrada ou que 

atingiu um nível de desgaste muito alto indicando a necessidade de troca 

imediata.  

• Sinais com picos aproximadamente uniformes indicam que a ferramenta está 

levemente desgastada e, dependendo do nível de desgaste, a ferramenta deve ser 

trocada ou pode-se corrigir o problema através de um ajuste de parâmetros como 

por exemplo: alterando a velocidade de avanço, profundidade, etc.  
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Camada das Causas: as causas de falha são atribuídas ao desgaste da ferramenta, 

quebra da ferramenta, ou erros de programação (utilização de uma ferramenta 

inapropriada ou programação equivocada de parâmetros). As falhas devidas à seleção 

inadequada de ferramenta de corte ou de algum parâmetro inapropriado de usinagem 

resultam na ocorrência de picos uniformes e considera-se que nestes caso, a 

ferramenta ainda está em boas condições, mas não é adequada para esta operação. As 

falhas devidas ao desgaste da ferramenta são associadas às oscilações no motor de 

acionamento e à geração de picos uniformes na ferramenta (no modelo, esta 

condição e está representado pela TRANSIÇÃO t9). As falhas devidas à quebra da 

ferramenta são associadas à geração de picos aleatórios. 

 

Camada de Ajuste de Parâmetros: nesta camada especifica-se se as falhas 

causadas por uma ferramenta desgastada ou ferramenta inapropriada podem ser 

corrigidas ajustando-se os parâmetros de usinagem ou não. Para desempenhar as 

funções nesta camada é necessário executar os seguintes passos:  

1. Baseado na mudança das características extraídas dos sinais dos sensores, 

identifica-se a magnitude do desvio do processo real em relação ao desejado.  

2. Para corrigir este desvio especifica-se as mudanças nos parâmetros de usinagem. 

É possível que existam várias combinações de mudanças nos parâmetros que 

solucionem o problema, assim deverá ser escolhido o “candidato” de reparo mais 

adequado segundo os passos 3 e 4.  

3. Baseados nas especificações físicas e de segurança do equipamento, processo, 

ferramenta e peça, verifica-se os valores limites dos parâmetros, assim, deverão 

ser eliminados os “candidatos” que exijam parâmetros fora destes limites. 

4. Antes de efetivamente alterar os parâmetros, deve-se constatar se os ajustes 

especificados nos parâmetros envolvem efeitos “colaterais”. Deverá ser escolhido 

o “candidato” que apresente menos efeitos “colaterais”. Caso estes efeitos não 

possam ser evitados totalmente, deve-se estudar novas tentativas de reparo 

(novos ajustes de parâmetros) que eliminem estes efeitos. [Umeda, 99] 

desenvolveu um sistema especialista para auto–manutenção dos processos de 

reprodução de uma fotocopiadora que executa esta tarefa através de simulações 
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baseadas nas informações contidas numa base de conhecimento para depois 

proceder efetivamente com o ajuste dos parâmetros. 

 

Camada de Tratamento Sugerido: a MARCAÇÃO nesta parte do modelo (LUGARES 

iniciais) indica o tratamento para recuperar o equipamento da falha. Estas indicações 

podem ser: necessidade de trocar ferramenta (p1) ou necessidade de alterar 

parâmetros (p2). O modelo também considera a intervenção de um operador humano 

(p3) caso seja confirmada a necessidade de uma segunda troca de ferramenta ou a 

alteração dos parâmetros mais de k–vezes numa mesma operação de usinagem. 

Espera-se que as medidas corretivas tomadas sejam efetivas fazendo com que 

os sinais de entrada dos sensores retornem ao padrão esperado, indicando que a 

operação de usinagem pode prosseguir normalmente. No entanto, a conclusão do 

diagnóstico pode eventualmente ser errada ou as medidas corretivas podem não ter o 

resultado esperado. Neste caso os sinais extraídos pelos sensores, continuarão 

indicando algum tipo de falha e pode, por exemplo, resultar num processo contínuo 

de troca de ferramentas. Assim, o LUGAR que indica a necessidade de intervenção 

humana recebe uma MARCA se o diagnóstico indicar a necessidade de uma segunda 

troca de ferramenta na mesma operação de usinagem ou, se após alterar os 

parâmetros k–vezes a falha ainda não for corrigida. O número k é definido em função 

dos valores limites que especificam uma usinagem adequada. Se a faixa que delimita 

estes valores é mais estreita, então o número k deve ser maior e vice-versa [Ferraresi, 

70].  

 

O modelo para diagnóstico baseado no disparo inverso das TRANSIÇÕES é 

ilustrado na figura 5.3. Neste modelo os LUGARES na parte inferior do modelo estão 

associados aos sinais dos sensores. Assim, através do disparo inverso das 

TRANSIÇÕES consegue-se obter a MARCAÇÃO inicial e deste modo, concluir qual a 

causa mais provável da falha e qual a ação corretora que deverá ser executada para 

recuperar o equipamento do estado de falha (trocar ferramenta, alterar parâmetros ou 

através da intervenção de um operador). Está é uma rede SEGURA, não-CÍCLICA, e 

sem-CONFLITOS, de acordo com as características de um rede BPN [Portinale, 97]. 
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Fig. 5.3 - Modelo em BPN para execução de diagnóstico de falhas na usinagem. 

 

Neste grafo, o critério de disparo das TRANSIÇÕES pode ser analisado de duas 

maneiras. As TRANSIÇÕES Tn disparam de maneira instantânea assim que estiverem 

habilitadas. Já para as TRANSIÇÕES TOR o critério para seu disparo depende do 

número de condições de entrada (�t) e/ou saída (t�). No caso das TRANSIÇÕES TOR 

com 2 condições de saída (t1,t2,t3,t4,t5), estas disparam imediatamente assim que pelo 
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menos 1 das condições de saída (t�) possuírem MARCA. No entanto, na TRANSIÇÃO t1 

além de pelo menos 1 condição de saída com MARCA, existe um atraso para verificar 

se a ferramenta está sendo trocada pela primeira vez ou se os parâmetros ainda não 

foram alterados k-vezes na mesma operação de usinagem. 

No caso das TRANSIÇÕES TOR com 2 condições de entrada (t6,t7,t8,t11,t15) existe 

um critério específico para o disparo de cada TRANSIÇÃO, em geral ligados a 

procedimentos de inteligência artificial (AI).  

• Para o disparo de t15 deve ser identificado o tipo de oscilação anormal (uniforme 

ou aleatório) do sinal do SG.  

• Para disparar t11 deve ser identificado se as vibrações são devidas ao desgaste da 

ferramenta ou aos erros na programação, baseado nas componentes de freqüência 

do sinal dos acelerômetros.  

• Para disparar t8 deve ser identificado se o erro é devido ao uso de uma ferramenta 

inapropriada ou por um parâmetro de programação inapropriado, também 

baseado nas componentes da freqüência dos acelerômetros.  

• Para dispararem t6 e t7 devem ser conhecidas as especificações do processo de 

corte e a forma como mudanças nos parâmetros de corte influem no processo 

para determinar se é possível corrigir o processo de corte alterando estes 

parâmetros de uma maneira segura.  

A tabela 5.1 sintetiza os critérios para o disparo de cada TRANSIÇÃO.  

 

Tabela 5.1 - Critério de disparo das TRANSIÇÕES do modelo da figura 5.3 

Transição Critério de disparo 
t1 atraso 
t2 ao menos 1 condição satisfeita 
t3 ao menos 1 condição satisfeita 
t4 ao menos 1 condição satisfeita 
t5 ao menos 1 condição satisfeita 
t6 conhecimento dos parâmetros do processo  
t7 conhecimento dos parâmetros do processo 
t8 ferramenta ou parâmetro inapropriado 
t9 instantâneo  
t10 instantâneo 
t11 desgaste de ferramenta ou erro de programação 
t12 instantâneo 
t13 instantâneo 
t14 instantâneo 
t15 tipo de oscilação (uniforme/aleatória) 
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O passo final da metodologia é associar a MARCAÇÃO de LUGARES na BPN 

como o peso de ARCOS–SM na rede PN–central–E. Assim associa-se a MARCAÇÃO 

dos LUGARES p1, p2 e p3 na BPN (figura 5.3) com o peso dos ARCOS–SM P1, P2 e P3 

na PN–central–E (figura 5.2). 

Quando o processo de recuperação modelado por uma sub-rede for bem 

sucedido, o procedimento final será “resetar” as MARCAS da rede BPN (para que esta 

fique pronta para executar um novo diagnóstico), e retorna-se a MARCA da sub-rede 

para a rede PN–central. 

 

5.1.2 Analise de alcançabilidade 

Para facilitar a legibilidade da árvore de alcançabilidade do modelo para 

detecção de falhas na usinagem, os LUGARES do modelo em BPN da figura 5.3 são 

numerados conforme indicado na figura 5.4.  
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Fig. 5.4 – Modelo em BPN para diagnóstico de falhas na usinagem. 
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A respectiva árvore é ilustrada na figura 5.5. Também, para simplificar a 

representação gráfica da árvore, a representação das MARCAÇÕES é simplificada, por 

exemplo, a MARCAÇÃO {p3} significa que o LUGAR p3 tem 1 MARCA e, que todos os 

outros LUGARES têm zero MARCAS; ou seja: 

{p3} = {0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} 

A árvore desenvolvida tem 27 MARCAÇÕES.  

 
 

{p3}

{p2}

{p14}

{p5}

{p16}

{p8}{p7}

{p11}

{p1}

{p4}{p10} {p13}

{p6} {p9}

{p12}

{p15p17}

{p16p17}

{p19p21} {p17p19p21} {p16p23}

{p21p22} {p17p21p22} {p19p19p23}

{p21p22p23}

{p19}

{p20p24}

{p22p24}

 

Fig. 5.5 – Árvore de alcançabilidade do modelo em BPN da figura 5.4 

 

Para facilitar também a legibilidade do modelo da PN–central–E dos processos 

produtivos numa máquina–ferramenta, os LUGARES e TRANSIÇÕES do modelo da 

figura 5.2 são numerados conforme indicado na figura 5.6. A árvore de 

alcançabilidade é ilustrada na figura 5.7, a qual tem 8 MARCAÇÕES.  
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Fig. 5.6 – Modelo em PN dos processo numa máquina–ferramenta. 
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Fig. 5.7 – Árvore de alcançabilidade do modelo da figura 5.6 

 

Para comparar a complexidade da análise de um sistema modelado em DPN e 

em PN foi desenvolvido o modelo da figura 5.8, o qual pretende integrar 

explicitamente a modelagem dos processo normais, a modelagem do tratamento de 

falhas e a modelagem da execução do diagnóstico de falhas num só grafo conectado 

exclusivamente através de ARCOS orientados. A árvore do modelo da figura 5.8 é 

apresentada na figura 5.9, a qual possui 75 MARCAÇÕES.  

 

 



Metodologia para Detecção e Tratamento de Falhas em SM através de PN 80

 

 

 

P3

P2

P1

P4 P5

P6 P7 P8 P9

P11 P12 P13P10

P14 P15

P16 P17 P18

P20

P22 P23 P24P21

P19

t1

t2 t3

t4 t5

t6 t7

t8 t9

t11

t10

t14

t15

t13

t12

Pa

Pb

PcPd Pi

Ph

Pe

Pf

Pg

k

processos normais +
tratamento de falhas

processo de
diagnóstico

 

Fig. 5.8 – Modelo em PN para detecção e tratamento de falhas numa operação de usinagem. 
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Fig. 5.9 – Árvore de alcançabilidade do modelo em PN da figura 5.8 
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Um modelo com 75 MARCAÇÕES na sua árvore é muito mais complexo que um 

modelo composto por 2 árvores com 27 e 8 MARCAÇÕES, respectivamente, as quais, 

mesmo somadas, totalizariam 35 MARCAÇÕES. Os valores destas MARCAÇÕES foram 

plotados na figura 4.11, a qual permite induzir como aumenta a complexidade da 

análise de um modelo quando se incrementa o número de elementos (neste caso, 

LUGARES). 

  
5.1.3 CASO 1.2: modelo para tratamento de falhas nas operações de 

Carregamento e Descarregamento de uma máquina  

As operações de carregamento e descarregamento de uma peça numa máquina–

ferramenta podem ser tratadas de modo similar às operações de montagem e 

desmontagem. [McCarragher, 94] define uma metodologia para modelar operações 

de montagem como uma sucessão de eventos discretos utilizando PN onde o 

processo é efetivamente monitorado direcionando-se o processo de montagem 

através do reconhecimento dos efeitos dinâmicos resultantes das mudanças de 

estado, em oposição aos métodos tradicionais que definem o estado do sistema como 

uma evolução contínua baseada na variação, também contínua, das variáveis deste 

processo (abordagem de sistemas dinâmicos de variáveis contínuas CVDS) [Asada, 

86].  

No caso de sistemas robotizados de montagem/desmontagem, a monitorização 

do processo pode ser executada através de sensores na garra ou no pulso do robô, 

onde os efeitos das forças por contato entre a peça e a garra podem ser avaliados 

através da comparação de sinais de sensores com os efeitos dinâmicos e cinemáticos 

das acelerações da garra e da força de gravidade [Asada, 86]. 

A figura 5.10 ilustra o modelo apresentado em [McCarragher, 99] para um 

processo de montagem (“peg-in-the-hole”) em 2 dimensões. Na figura, as arestas da 

peça de trabalho e a parte “fixa” são definidos por letras minúsculas (φ=a,b,…,f), e as 

superfícies são denotadas por números (ϕ=1,2,…,8), desta forma cada estado no 

modelo em PN representa um par de contato aresta-superfície (φ-ϕ) entre a peça e a 

parte “fixa”. O disparo de uma TRANSIÇÃO corresponde à mudança de um estado ou 

de um par de contato (φ-ϕ). Basicamente, cada estado representa uma equação de 
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contorno, e a combinação de vários estados descreve casos de vários pontos de 

contato (φ-ϕ), onde múltiplas restrições são simultaneamente solicitadas. Neste 

modelo são considerados 8 estados representados pelos LUGARES p0,p1,…,p7. Na 

figura 5.10, junto a cada LUGAR está ilustrado o par de contato que este representa, 

por exemplo o LUGAR p2 representa o par de contato entre a superfície “1” da peça e 

a aresta “e” da parte fixa (1-e).  
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Fig. 5.10 – Rede de Petri para um processo de montagem. [McCarragher, 99] 

 

O processo de carregamento (ou descarregamento) de uma peça numa máquina 

pode ser dividido numa seqüência de três atividades: agarrando, transportando, 

colocando. Para simplificar, todo o sistema de carregamento/descarregamento será 

chamado de robô*. 

Agarrando: equivalente ao processo onde o robô aproxima-se até a peça para 

conseguir segurar esta corretamente; no caso do processo de carregamento considera-

se que a peça é agarrada do “buffer” de entrada. Geralmente este processo é realizado 

em baixas velocidades ou velocidades próprias de aproximação. 

                                                        
* quando não existe necessidade de identificar explicitamente sua garra, pulso, base, etc. 
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Transportando: que equivale ao processo de movimentação do robô, onde a 

peça está presa corretamente e será transportada até um local próximo onde será 

colocada. Geralmente este processo é realizado em velocidades maiores. 

Colocando: equivalente ao processo do robô colocar a peça no local onde será 

processada. No caso do processo de descarregamento, considera-se que a peça será 

colocada no “buffer” de saída. Este processo é realizado também em velocidades 

próprias (menores) de aproximação. 

As atividades Agarrando e Colocando podem ser consideradas como partes 

de processos de montagem e assim tratados como na abordagem apresentada em 

[McCarragher, 99]. No entanto, podem ser feitas várias simplificações. A figura 5.11 

ilustra um modelo de 3 LUGARES (p0, p1,p2). Com o propósito de simplificar, não 

foram consideradas múltiplas condições de contato. Ao invés disso, o contato 

“dominante” é considerado como a única restrição do problema. A equivalência entre 

os LUGARES das figuras 5.10 e 5.11 é: 
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Transportando

peça chegou

inic iar o transporte

Figura 5.11 Figura 5.10
p0 p0

p1 p1,p4,p5,p6

p2 p2,p3,p7

 
Fig. 5.11 - Modelo em PN do processo “Agarrando” 

 

Aplicando a metodologia proposta para a detecção e tratamento de falha nos 

processos de carregamento e descarregamento numa máquina, os passos um e dois 

foram já desenvolvidos (vide figura 5.1). No terceiro passo identifica-se as falhas 

mais relevantes no processo de carregamento e descarregamento. O quarto passo 

corresponde à modelagem dos processos de tratamento de falhas. 
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Do ponto de vista de tratamento de falhas, o LUGAR p1 (da figura 5.11) é 

equivalente a um estado em que a tarefa agarrando não está sendo bem sucedida e o 

LUGAR p2 é equivalente a uma atividade que está sendo bem sucedida.  

Na atividade Transportando podem ser consideradas falhas por colisões 

inesperadas do conjunto robô/peça com algum obstáculo, as quais podem produzir 

um escorregamento parcial ou perda da peça. No caso de um escorregamento total da 

peça, verifica-se inicialmente se a nova posição da peça pode ser atingida pela garra 

do robô (na figura 5.12: LUGAR py conectado por um ARCO inibidor), assim o robô 

deverá ser encaminhado para um estado onde repita o processo de agarrar a peça 

(representado no LUGAR px), e finalmente o conjunto robô/peça deve executar uma 

nova trajetória até o local onde se inicia a atividade colocando (representado pelo 

LUGAR pz). O modelo da PN–central–E das atividades Agarrando, Transportando e 

Colocando, considerando a modelagem do tratamento de falhas é ilustrado na figura 

5.12.  
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Fig. 5.12 - Modelo em PN (com ARCOS inibidores e ARCOS–SM) do processo de carregamento. 
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Nesta figura considera-se também os ARCOS–SM cujo peso dependerá da 

MARCAÇÃO de LUGARES da rede que modela o estado de operação do robô (figura 

5.13). 

O quinto passo é modelar o estado de operação do equipamento. O processo de 

carregamento (ou descarregamento) pode ser monitorado por sensores. Uma 

representação simplificada do estado deste processo é apresentada no modelo na 

figura 5.13.  

P4 (processo normal)

P5 (falha)

 
Fig. 5.13 – Modelo simplificado do estado do processo carregamento/descarregamento 

 

O passo final da metodologia será associar a MARCAÇÃO dos LUGARES do 

modelo da figura 5.13 com o peso dos ARCOS–SM da figura 5.12. Assim a estrutura 

do modelo que representa o processo de carregamento PN–central–E pode ser 

alterada em função do estado de operação do equipamento, representado pelo modelo 

da figura 5.13.  

 

No começo deste estudo de caso foi considerado um processo num sistema de 

manufatura composto por 3 atividades carregamento, usinagem e descarregamento 

(vide figura 5.1). A detecção e tratamento de falhas na usinagem foram estudadas no 

caso 1.1. E o tratamento de falhas no carregamento e descarregamento foi estudado 

no caso 1.2. O modelo completo para tratamento de falhas do processo de 

Carregamento/Usinagem/Descarregamento de peças por um robô numa máquina–

ferramenta é apresentado na figura 5.14. Os modelos para diagnóstico de falhas na 

usinagem (em BPN) e modelagem do estado de operação do robô foram ilustrados 

nas figuras 5.3 e 5.13, respectivamente. 
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Fig. 5.14 – Rede PN–central–E do processo de Carregamento/Usinagem/Descarregamento. 
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5.1.4 CASO 1.3: detecção e tratamento de falhas em transportadores autônomos 

Este estudo de caso será concentrado na detecção e tratamento de falhas em 

transportadores do tipo AGV. Basicamente, um AGV é um transportador (em geral, 

movido com motores elétricos) com um sistema de navegação que controla seus 

movimentos. Falhas no sistema de navegação de veículos autônomos são 

amplamente tratadas em [Král, 2000; Preucil, 2000]. A figura 5.15 ilustra veículos do 

tipo AGV para transporte de materiais entre as células de uma fábrica. Uma síntese 

do funcionamento de um AGV como um veículo elétrico é apresentada no anexo 

A.3. 

 

 
Fig. 5.15 – veículos autônomos do tipo AGV num ambiente fabril. [MBB] 

 

Para aplicar a metodologia adotada, o passo número um é identificar as 

atividades consideradas normais. As atividades consideradas são: carregado, 

descarregado, parado e garagem.  

carregado: que significa que o AGV está transportando uma peça, ou seja, que está 

operando carregado. Geralmente levando uma peça de uma célula para outra ou 

indo/vindo das áreas de armazenamento;  

descarregado: que significa que o AGV está operando, mas não está transportando 

nenhuma peça. Geralmente esta situação ocorre quando surge uma solicitação de 

transporte e o AGV dirige-se até uma célula para pegar uma peça. Ou, se depois de 

ter transportado uma peça, este dirigi-se para a área de “garagem”, caso não exista 

nenhuma solicitação; 
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parado: que significa que o AGV encontra-se parado aguardando alguma 

solicitação de transporte. Geralmente em pontos estratégicos da fábrica ou na 

garagem;  

garagem: que significa que o AGV está estacionado na garagem. Aqui pode ser 

iniciado o processo de carregamento das baterias, se após finalizar este processo não 

existe nenhuma solicitação de transporte o veículo passará a aguardar alguma 

solicitação no estado parado. 

 

O passo número dois é a modelagem destes processos utilizando PN. A 

seqüência destes processos é representada na figura 5.16. Nesta figura, os disparos 

das TRANSIÇÕES t1 e t2 representam os processo de carregamento e descarregamento 

de peças no AGV. 

O passo número três é determinar as falhas mais relevantes e seu respectivo 

tratamento. As falhas consideradas são as falhas devidas ao descarregamento das 

baterias, curto-circuito no motor e atrito mecânico. O tratamento recomendado para 

recuperar o equipamento deste tipo de falhas é o carregamento das baterias ou a 

manutenção corretiva. 

O passo número quatro é a modelagem do tratamento de falhas utilizando sub-

redes de PN e a definição da PN–central–E. O modelo da figura 5.16 representa 

também o tratamento de falhas, através de manutenção (sub-rede S1) ou através do 

carregamento das baterias (sub-rede S2) 

manutenção: que significa que o AGV encontra-se na área onde será executada a 

manutenção ou conserto de falhas. Em geral, considera-se que os AGVs são 

sobredimensionados* para continuar operando algum tempo mesmo com a ocorrência 

de algumas das falhas aqui consideradas até terminar sua tarefa e encaminhar-se por 

si mesmo, para a área de manutenção.  

carregando as baterias: que significa que o AGV está na garagem executando o 

processo de carregamento de baterias. 

 

Assim, o modelo da figura 5.16 é composto por uma PN–central e por 2 sub-

redes para modelagem do tratamento de falhas. Neste modelo também são 
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considerados os ARCOS–SM (P1 e P2) que alteram a estrutura do modelo. A alteração 

dos pesos destes ARCOS–SM modifica as conexões entre a PN–central e as sub-redes 

que modelam o tratamento de falhas. 
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Fig. 5.16 – PN–central–E dos processos de um AGV. 

 

O passo número cinco da metodologia é definir a BPN para modelar o processo 

de diagnóstico de falhas. A figura 5.17 ilustra o modelo em BPN para a detecção e 

tratamento de falhas num AGV com motor elétrico, basicamente o modelo é 

composto por 4 camadas: sensores, definição de padrões, causas da falhas e 

tratamento sugerido.  

No ambiente industrial, os AGVs utilizam, em geral, motores trifásicos, assim, 

a monitoração da corrente elétrica em cada uma das fases torna-se um parâmetro 

indispensável. Um tipo de falha que pode ser determinada é quando se observa a 

redução do valor da corrente elétrica de apenas uma das fases que geralmente resulta 

no aumento da corrente nas demais. Neste caso, considera-se como causa da falha o 

curto–circuito desta fase. Assim, além de aumento da corrente consumida (no caso 

de sobrecargas) é necessário monitorar este tipo de redução de corrente.  

                                                                                                                                                             
* por exemplo, no caso de um curto-circuito numa das fases, as outras duas fases seriam 
sobrecarregadas. 
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Camada dos sensores: a camada dos sensores é composta pelos LUGARES: voltagem 

da bateria, correntes do estator (I1, I2 e I3), torque (τ) e velocidade angular (ω), os 

quais representam (de forma binária: marcado/não–marcado) o estado das variáveis 

monitoradas pelos respectivos sensores, indicando se a variável está dentro dos 

limites especificados, o que garante o desempenho normal do sistema. Por exemplo, 

no caso de alguma das fases não apresentar corrente (em condições de operação), 

considera-se que houve um curto–circuito, já para considerar uma sobrecarga no 

motor é necessário que, simultaneamente, todas as correntes estejam muito altas e 

(representado pela TRANSIÇÃO t8), que o torque esteja alto ou (representado pela 

TRANSIÇÃO TOR (t15)) que a velocidade esteja abaixo de um certo valor. No caso da 

monitoração da voltagem da bateria o procedimento normal é que quando esta 

voltagem fica abaixo do valor recomendado (dependendo do tipo de bateria), o 

transportador deve executar o carregamento das baterias. Mas, se o veículo 

descarrega as baterias num intervalo muito curto, pode existir algum problema 

“permanente” nas baterias ou no conversor.  

 

Camada de definição de padrões: nesta camada determina-se se o período em que 

as baterias descarregaram é coerente com o trabalho executado, uma MARCA no 

LUGAR (Km↑) corresponde a um trabalho (ou percurso) coerente com uma carga de 

baterias. Uma MARCA no LUGAR (Km↓) corresponde a um trabalho (ou percurso) 

deficiente para uma carga de baterias. 

Nesta camada também define-se se as anomalias detectadas pelos sensores de 

corrente do estator foram devidas à sobrecarga nas 3 correntes medidas (I1 e I2 e I3) 

através da TRANSIÇÃO t10. Também define-se se, pelo contrário, foi um problema 

onde alguma das fases não apresenta corrente e as demais ficaram altas, 

representadas pela TRANSIÇÃO t9. 

 

Camada das causas: as causas da falha são atribuídas ao descarregamento das 

baterias (no caso do veículo não indicar problemas na carga de baterias), problemas 

“permanentes” nas baterias, curto–circuito em pelo menos uma das fases do motor 
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ou, atrito mecânico (geralmente associado à problemas na transmissão ou rolamentos 

desgastados/quebrados). 

As sobrecargas produzidas por um esforço mecânico, por exemplo, subir uma 

rampa, pode ser confundida com os esforços devidos ao aumento da fricção por atrito 

mecânico em alguns dos componentes (rolamentos, redutores, etc.) do conjunto 

motor/transmissão, já que os efeitos podem ser os mesmos: aumento na corrente 

consumida e/ou redução da velocidade angular. Para diferenciar se as sobrecargas 

mecânicas são devidas ao atrito mecânico (geralmente associados à transmissão ou 

rolamentos desgastados) ou devidas a um esforço mecânico (por ex. subir uma 

rampa) pode-se definir uma serie de regras como as apresentadas em [Altug, 99]. Em 

geral, para os casos em que é identificada uma sobrecarga mecânica ou atrito acima 

do esperado, a evolução da MARCAÇÃO indicando a causa da falha segue os critérios 

na tabela 5.2. O desenvolvimento das regras apresentadas nestas tabelas foi baseado 

no trabalho de [Altug, 99], uma síntese deste trabalho é apresentada no anexo A.3.  

Uma sobrecarga mecânica devida a um esforço “normal” (por exemplo, subir 

uma rampa) não é considerada uma causa de falha, porém não está dentro da camada 

“causas”, e assim não é indicado um tratamento para sua recuperação. Na figura 

5.17, este estado é representado com uma MARCA no LUGAR rampa. 

 

Tabela 5.2 – Critério de disparo da TRANSIÇÃO t4 

Corrente toque rotação atrito rampa 
alta alto alta não sem 
alta alto baixo sem não 
alta baixo alta não sem 
alta baixo baixo sem não 

 

Camada tratamento sugerido: No caso do tratamento sugerido para o 

descarregamento das baterias, recomenda-se o imediato carregamento destas. Já para 

todos os outros casos: problemas nas baterias OU curto-circuito numa das fases OU 

atrito mecânico, representados pela TRANSIÇÃO t2, a recomendação é retirar o veículo 

de operação e fazer uma manutenção. Em todas as referências consultadas não existe 

uma metodologia para o tratamento automático de falhas desta natureza, assim nestes 

casos uma vez diagnosticada a causa da falha, o tratamento recomendado é a 

manutenção corretiva [Nepomuceno, 89]. 
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Fig. 5.17 – Modelo em BPN para execução do diagnostico de falhas num AGV 
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No modelo o processo de diagnóstico inicia-se com a MARCAÇÃO final 

(LUGARES na camada dos sensores) evoluindo através dos “disparos inversos” das 

TRANSIÇÕES até alcançar a MARCAÇÃO inicial (camada do tratamento sugerido).  

O passo final da metodologia é associar a MARCAÇÃO de LUGARES na BPN com 

o peso de ARCOS–SM na rede PN–central–E. Note que o disparo das TRANSIÇÕES t8 e 

t11 (figura 5.16) depende da MARCAÇÃO inicial da BPN para execução do diagnóstico 

de falhas de um AGV (figura 5.17) através dos ARCOS–SM P1 e P2, respectivamente. 

Estes ARCOS–SM permitem assim, associar os processos de detecção de falhas com 

os processos modelados na PN–central–E.  
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5.2 CASO 2: TRATAMENTO DE FALHAS NO NÍVEL DE CÉLULA 

Neste nível considera-se o estado de operação dos equipamentos que compõem 

uma célula de manufatura, por exemplo, equipamento operando normalmente, 

apresentado falha ou necessitando manutenção. Assim, no caso de um equipamento 

estar inoperante, deve-se definir uma estratégia que permita que o sistema de 

manufatura continue trabalhando alternativamente com outro equipamento, ainda que 

com menor desempenho.  

Nos modelos estudados nesta seção são consideradas algumas simplificações 

que têm como propósito concentrar a análise sobre algumas características 

particulares de interesse neste estudo de caso.  

Aplicando a metodologia adotada, o passo um é a identificação dos recursos e 

atividades na célula. A célula considerada consiste de duas máquinas–ferramentas 

(M1 e M2) que executam operações de usinagem, um robô manipulador (R) e dois 

“buffers”. Os “buffers” são utilizados para introduzir e retirar peças da célula. O robô 

alimenta as máquinas com três tipos diferentes de peças (w1,w2 e w3)  

• w1 são peças que serão processadas somente em M1. 

• w2 são peças que inicialmente são processadas por M1 e depois por M2. 

• w3 são peças que serão processadas somente em M2.  

 

O esquema da célula de manufatura é ilustrado na figura 5.18.  
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M1

M1�M2
M2
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entrada
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saída

 
Fig. 5.18 - Célula de manufatura constituída por 2 máquinas, 1 robô e 2 “buffers”. 

 

O passo número dois é modelar os processos em PN e associar os recursos 

necessários. Na figura 5.19 é ilustrado o modelo dos processos nesta célula e o tipo 

de peça que está sendo processado (w1, w2 ou w3).  



Metodologia para Detecção e Tratamento de Falhas em SM através de PN 96

Os tempos dispendidos nas operações de carga e descarga das peças, 

executadas pelo robô, são relativamente menores que as outras operações, assim 

desconsidera-se, por enquanto, o tempo de execução destas operações de modo que 

podem ser representadas apenas por uma TRANSIÇÃO (atividade instantânea). Caso a 

suposição anterior seja invalida e/ou exista a necessidade de maior detalhamento, 

estas atividades (TRANSIÇÕES) podem se decompostas em várias outras, como foi 

ilustrado no estudo de caso 1.2 (veja figura 5.14). O fato desta atividade ser 

considerada como instantânea permite também assumir que não existem solicitações 

simultâneas do recurso R e desta forma, tal solicitação pode ser desconsiderada, 

simplificando o modelo.  

O passo número três é determinar as falhas mais relevante e seu respectivo 

tratamento. Neste caso, por enquanto, são desconsideradas falhas ou tarefas de 

manutenção no robô e nos “buffers”. Considera-se que os principais problemas na 

célula ocorrem nas máquinas (M1 e M2). Assume-se também que as falhas de 

natureza inesperada nas máquinas ocorrem quando alguma peça está sendo 

processada e não quando a máquina está “parada”. A tarefa de manutenção pode ser 

considerada corretiva num certo sentido, mas através da monitoração de alguns 

dispositivos nestas máquinas, pode-se verificar que a maior parte das falhas ocorrem 

com uma relativa previsibilidade, e assim, uma abordagem preditiva pode ser 

considerada, permitindo uma planificação, de modo que a manutenção seja 

executada quando a máquina estiver livre de peças. Caso este tipo de manutenção for 

diagnosticada enquanto a máquina estiver processando uma peça, a execução desta 

tarefa de manutenção deve aguardar até a peça ser descarregada. Qualquer fato 

anormal que acontecer nas máquinas e que não possa aguardar o descarregamento da 

peça para ser corrigido será considerado uma falha. 

O disparo das TRANSIÇÕES t1, t2 e t3 indicam a chegada de uma peça tipo w1, 

w2 ou w3, respectivamente. O processamento destas peças é modelado numa 

seqüência que se inicia com o disparo destas TRANSIÇÕES e finaliza quando a peça é 

descarregada da respectiva máquina, isto é, colocando-a no “buffer”, o qual a 

encaminha para sua saída. Estas peças aguardam seu processamento nos LUGARES p7, 

p9 e p13, respectivamente, até que as máquinas estejam disponíveis para processá-las. 

O LUGAR p11 representa um “buffer” intermediário que comporta as peças tipo w2 
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que já foram processadas em M1 e que aguardam processamento em M2. O 

LUGARES p15, p16, ... , p22, modelam o estado dos recursos M1 e M2 (M1-em 

manutenção, M1-normal, ... e M2-com falha, respectivamente). 

O passo número quatro é modelar os processo de tratamento de falhas e definir 

a PN–central–E. A figura 5.19 ilustra o modelo dos processos na célula (PN–central) 

e o estado de cada máquina (livre, operando normalmente, em conserto ou em 

manutenção). No caso de ser identificada uma quebra, a ação corretora deve ser 

executada interrompendo o processamento de uma peça. E, no caso de manutenção, a 

ação corretora deverá aguardar até a finalização da usinagem. As TRANSIÇÕES que 

representam o inicio e fim dos processos de conserto de falhas (LUGARES p18 e p22) e 

tarefas de manutenção (p15 e p19) são conectados aos LUGARES máquina 

trabalhando (LUGARES p17 e p21 para M1 e M2, respectivamente) e máquina livre 

(p16 e p20). Representando assim, a forma de recuperação do sistema quando a ação 

corretora é executada através das sub-redes S1 (manutenção em M1), S2 (consertando 

M1), S3 (manutenção em M2) e S4 (consertando M2). 

 

Tabela 5.3 – descrição dos LUGARES do modelo da figura 5.19 

LUGAR descrição 
p7 w1 aguardando M1 
p8 M1 processando w1 
p9 w2 aguardando M1 
p10 M2 processando w2 
p11 w2 aguardando M2 
p12 M2 processando w2 
p13 w3 aguardando M3 
p14 M3 processando w3 
p15 M1 em manutenção 
p16 M1 livre 
p17 M1 processando 
p18 M1 em conserto 
p19 M2 em manutenção 
p20 M2 livre 
p21 M2 processando 
p22 M2 em conserto 

 

O passo número cinco é modelar o estado de operação dos equipamentos da 

célula. A figura 5.20 é uma representação simplificada dos estados de operação das 

máquinas no processo de usinagem. Os dois blocos desta figura representam o estado 

de operação das máquinas (M1 e M2) baseados nas informações obtidas a partir de 
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sensores vinculados a cada máquina e que através de um reconhecimento e 

diagnóstico (o qual pode ser representado em blocos BPN) permitiria identificar as 

causas de uma falha e, inclusive, sugerir um tratamento para recuperar a máquina 

desta situação. 
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Fig. 5.19 - Modelo em PN dos processos de fabricação de uma célula. 

 

O passo final é associar a MARCAÇÃO nos blocos que modelam o estado de 

operação com ARCOS na PN–central–E. Os ARCOS–SM, na PN–central–E, são 

relacionados com a MARCAÇÃO dos LUGARES p1, p2, ... , p6 (M1-normal, M1-com 

falha, ... , M2-manutenção, respectivamente) associando os disparos das TRANSIÇÕES 

com os estados identificados em cada máquina e possibilitando assim, alterar a 

estrutura da PN–central–E. 
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Fig. 5.20 - Modelo do estado de operação das máquinas–ferramentas. 

 

As abordagens “top-down” e “bottom-up” podem ser utilizadas para especificar 

as características de cada modelo em DPN em cada nível de abstração considerado. 

A figura 5.21 ilustra uma estrutura de integração “top-down” “bottom-up” similar à 

estrutura ilustrada na figura 4.13. Na figura 5.21 é representada a integração dos 

modelos considerados nos níveis de célula (caso 2) e no nível de equipamento (caso 

1.1 e 1.2). Nesta figura são distinguidos dois planos. O superior associado ao nível de 

célula contém os modelos da PN–central–E da célula com 2 máquinas–ferramentas 

considerando os 3 tipos de processos para 3 tipos de peças. Neste nível também são 

considerados os blocos em PN que modelam o estados de operação das duas 

máquinas. 

O nível inferior é associado ao nível de equipamento, neste nível são 

considerados os modelos da PN–central–E, representando os processos de 

carregamento, usinagem e descarregamento executados por uma máquina–

ferramenta e um robô manipulador (para detalhes, veja figura 5.14). Neste nível 

também é considerado o bloco BPN que representa a execução do diagnóstico de 

falhas no processo de usinagem e o bloco em PN que representa o estado de operação 

do robô manipulador.  

Note que o bloco BPN para diagnóstico de falhas na usinagem no nível de 

equipamento (nível inferior) pode ser associado com uma projeção simplificada deste 

modelo no nível de célula (lado direito da figura 5.21), já que no nível de célula é 

necessário conhecer o estado de operação do equipamento (ou o resultado do 

diagnóstico) para executar uma estratégia específica de recuperação de falhas neste 

nível, mas os detalhes das causas da falha, ou do processo de diagnóstico podem ser 

relevantes só no nível de equipamento. 
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Fig. 5.21 – Integração dos modelos para detecção e tratamento de falhas nos níveis de célula e 

equipamento através das abordagens “top-down” e “bottom-up”. 
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5.3 CASO 3: TRATAMENTO DE FALHAS NO NÍVEL DE FÁBRICA 

Para o tratamento de falhas no nível de fábrica é fundamental dispor de uma 

técnica para garantir a autonomia do sistema de movimentação de peças e materiais. 

Esta autonomia é um pré-requisito fundamental para se assegurar a versatilidade do 

sistema produtivo ante eventuais falhas em equipamentos do sistema de manufatura.  

A movimentação de peças e materiais em sistemas produtivos, assim como 

outras tarefas, pode ser abordada como uma sucessão de eventos discretos e 

modelada como um DEDS [Ho, 92], onde as PN têm comprovado ser uma poderosa 

ferramenta para modelagem de sistemas com estas características [Campos, 99; 

Miyagi, 96; Recalde, 98; Santos Fo., 98; Silva, 85; Teruel, 97; Zhou, 91]. 

O sistema de movimentação ou transporte de peças e materiais num ambiente 

fabril se interrelaciona principalmente com o processo produtivo e o plano de 

produção, definindo o fluxo de materiais entre centros de distribuição e células de 

manufatura. Este também faz o interfaceamento com os setores de estoques, recepção 

e expedição. Em [Rizo, 89] encontra-se uma descrição de sistemas de 

armazenamento e transporte automatizado utilizados em ambienteis fabris. 

No desenvolvimento de uma metodologia para a detecção e tratamento de 

falhas num sistema de manufatura em todos seus níveis de hierarquia, a 

reestruturação das rotas dos transportadores no sistema faz parte da solução para 

tratamento de falhas no nível de fábrica, no entanto, a solução deste problema não é 

implementada diretamente numa abordagem em PN. Em geral, para solucionar este 

problema deve ser utilizada uma heurística de escolha (ou realocação) de 

transportadores para as tarefas requeridas. Assim, no anexo A.3 são apresentadas 

algumas considerações num problema de reestruturação das rotas de transportadores 

numa fábrica. 

Outro problema que deve ser considerado no nível de fábrica numa 

metodologia de detecção e tratamento de falhas num sistema de manufatura é a 

variação do desempenho do sistema com a quebra ou falta de disponibilidade de 

transportadores. Em geral, para o estudo deste problema são utilizadas abordagens 

para análise de desempenho (como as GSPN) ou “softwares” de simulação. As 

considerações para a solução destes problemas utilizando “softwares” de simulação 

são também, apresentadas no anexo A.3. 



Metodologia para Detecção e Tratamento de Falhas em SM através de PN 102

5.3.1 Caso 3.1: Avaliação do desempenho num Sistema de Manufatura com a 

quebra de transportadores 

O problema de avaliação do desempenho de um sistema de manufatura com a 

possibilidade de quebra de transportadores pode ser analisado utilizando redes de 

Petri generalizadas estocásticas (GSPN) [Arata, 94]. Soluções analíticas só podem 

ser formuladas para redes onde todas suas TRANSIÇÕES possuem taxas de disparo 

com distribuição exponencial (redes de Petri estocásticas = SPN). Assim, simulações 

e métodos de aproximação são requeridos para a análise de desempenho de um 

modelo em GSPN [Murata, 89]. Neste tipo de rede, em geral, os processos e a 

disponibilidade dos recursos são modelados através de estruturas específicas da rede, 

para serem analisadas as propriedades do modelo como por exemplo: 

ALCANÇABILIDADE, LIMITAÇÃO, VIVACIDADE, etc. Posteriormente são atribuídas 

taxas de disparo às TRANSIÇÕES e através de simulações, definir uma tabela de dados 

e então, realizar  com uma abordagem probabilística a análise de desempenho. 

Para ilustrar a utilização das GSPN neste tipo de problema é considerado um 

sistema de manufatura composto por 6 células, 2 “buffers” um para entrada e outro 

para saída de peças e, 1 garagem de veículos. Neste sistema considera-se 3 processos 

para 3 tipos de peças: 

Processo A: entrada � célula 2 �célula 3� célula 8 � saída 

Processo B: entrada � célula 4 � célula 8� célula 7 � saída 

Processo C: entrada � célula 6 � célula 7� célula 3 � saída  

 

A figura 5.22 ilustra a malha de movimentação considerada neste sistema de 

manufatura. A figura 5.23 ilustra o modelo em PN dos processo considerados no 

sistema de manufatura. Nesta figura os LUGARES entrada-A, entrada-B e entrada-C, 

modelam a entrada de cada tipo de peça no “buffer” de entrada para iniciar os 

processos A, B e C, respectivamente. Os LUGARES C2, C3, C4, C6, C7 e C8, 

modelam a disponibilidade dos recursos das células 2, 3, 4, 6, 7 e 8, respectivamente. 

Os LUGARES C2-processando, C3-processando, ... , C8-processando, representam a 

execução de um processo nas células 2, 3, ... , 8, respectivamente. Os LUGARES 

buffer-entrada-C2 (beC2), beC3, beC4, beC6, beC7, beC8, representam os “buffers” 

de entrada de peças que já foram transportadas até a respectiva célula mas que estão 
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aguardando a disponibilidade dos equipamentos da célula para serem processadas. 

Os LUGARES bsC2, bsC3, bsC4, bsC6, bsC7, bsC8, representam os “buffers” de saída 

de peças que já foram processadas na respectiva célula e, que aguardam para serem 

transportadas. 
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Fig. 5.22 – Malha de movimentação dos transportadores numa fábrica. 

 

As TRANSIÇÕES tA, tB e tC, disparam indicando a chegada de peças nos 

processos A, B, C, respectivamente. As TRANSIÇÕES Ti-j representam o transporte de 

uma peça do nó i para o nó j; onde, i=A,B,C,2,3,4,6,7,8, e j=2,3,4,6,7,8. Note que 

para o disparo destas TRANSIÇÕES é necessário considerar a disponibilidade dos 

recursos (isto é, dos transportadores). Esta disponibilidade é representada pelo 

LUGAR transportadores. As TRANSIÇÕES saída representam a saída de uma peça 

pronta do sistema. As TRANSIÇÕES quebra e conserto representam a quebra ou 

conserto de um transportador. 

As TRANSIÇÕES Tje e Tjs, (onde, j=2,3,4,6,7,8) representam a entrada 

(carregamento) e a saída (descarregamento) de uma peça na célula j. O disparo deste 

grupo de TRANSIÇÕES pode ser considerado instantâneo. 

Note que na representação gráfica nas GSPN, as TRANSIÇÕES “pretas” (por 

exemplo, tA-2, tB-4, tC-5, etc.) representam TRANSIÇÕES com taxa de disparo 

instantâneo, já as TRANSIÇÕES “brancas” (por exemplo tA, tB, tC, etc.) representam 

TRANSIÇÕES com taxas de disparo associadas a um atraso. 
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Inicialmente, utilizado o “software” HPSim [Anschuetz, 2001], desenvolvido 

em C++, são desenhados e simulados os modelos em GSPN. As tabelas de dados 

obtidas das simulações são geradas em arquivos “.csv”. Com estas tabelas é realizada 

a análise probabilística, por exemplo, utilizando o “software” EXCEL .   
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Fig. 5.23 – GSPN para análise de desempenho de um sistema de manufatura. 
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Na figura 5.24 é apresentado um exemplo de uma tela do “software” HPSim 

ilustrando o ambiente de trabalho fornecido por este programa. 

 

 

Fig. 5.24 – “Hard-copy” do “software” HPSim. 

 

Executando várias simulações determinou-se que o sistema apresenta um bom 

desempenho com 4 transportadores em operação. A figura 5.25 ilustra o gráfico do 

índice de utilização das células (2, 3, 4, 6, 7 e 8) com 4 transportadores no sistema 

durante uma simulação. Este gráfico foi desenvolvido utilizando o “software” 

EXCEL  com os valores das tabelas no arquivo “.cvs” gerado pelo “software” 

HPSim. 

Na figura 5.26 é ilustrado o índice de utilização das células quando são 

utilizados 3 transportadores no sistema, por exemplo, com 1 veículo quebrado. Na 

figura 5.27 é ilustrado o índice de utilização das células quando são utilizados 2 

transportadores no sistema, por exemplo, com 2 veículos quebrados. Na figura 5.28 é 

ilustrado o índice de utilização das células quando é utilizado 1 único transportador 

no sistema. Note como o índice de utilização de algumas células na figura 5.26 
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diminue em relação à figura 5.25. E como o índice de utilização de todas as células 

diminue consideravelmente na medida em que são utilizados menos veículos no 

sistema.  
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Fig. 5.25 – índice de utilização das células com 4 transportadores. 
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Fig. 5.26 – índice de utilização das células com 3 transportadores. 
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Fig. 5.27 – índice de utilização das células com 2 transportadores. 
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Fig. 5.28 – índice de utilização das células com 1 transportador. 

 

A figura 5.29 permite comparar a evolução do índice de utilização de cada 

célula para diferentes números de veículos operando no sistema. 
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Fig. 5.29 – váriação do índice de utilização das células para diferentes números de transportadores. 

 

Outro exemplo de aplicação é encontrado em [Plaia, 97]. Neste trabalho é 

analisado um sistema de manufatura composto por 4 estações de trabalho, onde o 

transporte de peças e materiais é realizado por veículos AGV. Neste estudo foram 

analisados os resultados de simulações compostas por 160 casos. Baseado nestas 

análises foram determinados o número ótimo de veículos e como se altera o 

desempenho e o nível de congestionamento dos veículos quando seu número vária. 
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5.3.2 Caso 3.2: Avaliação dos desempenho num sistema de manufatura com a 

quebra de equipamentos nas células.  

Para este estudo de caso considera-se o sistema de manufatura analisado no 

caso 3.1. Para reestruturar as seqüências dos processos é necessário conhecer quais 

células estão capacitadas para executar o trabalho de outras. A tabela 5.4 ilustra 

como poderia ser esta reestruturação no caso analisado.  

 

Tabela 5.4 – Possibilidade na redefinição de tarefas das células da fábrica 

Célula alternativa 
2 4 
3 7 
4 2 
6 8 
7 3 
8 6 

 

Num determinado instante, uma falha desabilita os equipamentos da célula 2. 

Mas os três processos podem continuar sendo desempenhados através de uma 

reestruturação das células utilizadas em cada processo. Nesta situação segundo a 

tabela 5.4, as atividades da célula 2 podem ser desempenhadas pela célula 4, assim as 

novas seqüências dos processos são: 

Processo A: entrada � célula 4 � célula 3 � célula 8 � saída 

Processo B: entrada � célula 4 � célula 8 � célula 7 � saída 

Processo C: entrada � célula 6 � célula 7 � célula 3 � saída 

 

Na figura 5.30 é ilustrado o ambiente do simulador HPSim com o modelo dos 

novos processos considerados no sistema de manufatura, no caso de uma falha na 

célula 2. 

A figura 5.31 ilustra o gráfico do índice de utilização das células na simulação 

no caso de falhas na célula 2 (utilizando 4 transportadores). Note que o índice de 

utilização da célula 2 é zero, note também que a célula 4 (que agora faz as funções de 

C2) tem o maior índice de utilização e, como diminue o índice de aproveitamento das 

outras células do sistema (3,6,7 e 8), quando comparados com o índice de utilização 

apresentado na figura 5.25 (sistema sem falha em C2). 
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Fig. 5.30 – “Hard-copy” do “software” HPSim do sistema apresentando falha na célula 2. 
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Fig. 5.31 – índice de utilização das células com falhas em C2. 
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6. SIMULADOR DE DPN 

Devido as suas características, a análise de um modelo em DPN (redes de Petri 

distribuídas) pode ser realizada de forma particionada (PN–central–E e blocos BPN). 

Assim, um simulador de DPN pode ser uma ferramenta muito útil para analisar se o 

comportamento de um modelo corresponde com as especificações previamente 

estabelecidas. 

Foi utilizado um simulador de PN desenvolvido no departamento de 

Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da USP 

[Takada, 98] baseado num programa em linguagem C++ para ambiente 

WINDOWS em microcomputador tipo IBM-PC. Os arquivos criados são 

armazenados com a extensão “.png”. 

Este simulador permite trabalhar com várias sub-redes disjuntas graficamente, 

cada uma modelando uma característica do sistema e permitindo estabelecer um 

vínculo entre as MARCAÇÕES dos LUGARES de uma rede e os pesos dos ARCOS das 

outras. Assim o programa permite simular simultaneamente, várias redes para 

propósitos de verificação e validação de um modelo. 

Para analisar um modelo neste simulador, primeiro desenham-se as redes que 

compõem o modelo, utilizando os recursos gráficos disponíveis. Posteriormente, são 

criados os vínculos entre LUGARES dos blocos e ARCOS da rede PN–central–E, 

utilizando o conceito de ARCOS auto-modificáveis (ARCOS–SM). Este conceito 

permite associar a MARCAÇÃO de LUGARES predefinidos com o peso de ARCOS. No 

modelo desenhado, a análise é realizada disparando (automaticamente ou 

manualmente (passo-a-passo)) TRANSIÇÕES habilitadas na rede, simulando assim, o 

comportamento dinâmico do sistema e permitindo, verificar a possibilidade de atingir 

certos estados. Na forma automática, estas TRANSIÇÕES podem ser disparadas 

utilizando taxas aleatórias ou determinísticas. Outra vantagem oferecida é que a 

simulação pode ser temporariamente interrompida, para alterar arbitrariamente a 

MARCAÇÃO, e verificar outras alternativas na evolução dos estados do sistema. Num 

simulador, esta característica é muito importante na verificação e validação de 

sistemas tolerantes a falhas. A figura 6.1 apresenta um “hard-copy” do ambiente de 

trabalho do simulador desenvolvido.  
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Fig. 6.1 – “hard-copy” do Simulador de PN desenvolvido na EPUSP. 

 

 

Para ilustrar a utilização deste simulador, considera-se inicialmente o modelo 

desenvolvido para comparar a complexidade da análise de modelos desenvolvidos 

em PN e em DPN (capítulo 4). Na figura 6.2 é ilustrado um “hard-copy” do modelo 

ilustrado na figura 4.6. Neste modelo é representado em PN um sistema composto 

por uma máquina–ferramenta (M) e um robô manipulador (R), as atividades 

consideradas são: carregando máquina (p1), máquina usinando (p2) e descarregando 

máquina (p3), neste modelo a disponibilidade dos recursos (M e R) é modelada nos 

LUGARES p4 e p5, respectivamente, também é considerado o tratamento de falhas no 

recurso M, através de tarefas de manutenção. O estado de operação deste recurso M 

(normal ou em manutenção) é representado pelos LUGARES p8 ou p7, 

respectivamente. 
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Fig. 6.2 – Simulador de PN representando os processos de diagnóstico e tratamento de falhas nas 

operações de usinagem numa máquina–ferramenta.  

 

Na figura 6.3 é ilustrado o modelo do sistema máquina–ferramenta (M) e robô 

manipulador (R) utilizando DPN. O simulador integra a rede PN–central–E 

representando os processo produtivos e o bloco que modela o estado de operação do 

recurso M, utilizando o conceito de ARCOS–SM; onde a MARCAÇÃO de LUGARES no 

bloco que modela o estado de operação do equipamento altera o peso de ARCOS na 

rede do processo de fabricação (rede PN–central–E). Ambos os modelos (em PN, 

figura 6.2, e em DPN, figura 6.3), apresentam um desempenho similar, do ponto de 

vista do tempo computacional. A análise analítica, através do desenvolvimento da 

árvore de alcançabilidade, comparando a complexidade destes modelos foi discutida 

no capítulo 4. Na figura 6.8 é apresentado um “hard-copy” do simulador do modelo 

da figura 5.8. Este modelo pretende através de ARCOS orientados integrar 

explicitamente os processos normais num sistema de manufatura, os processos de 
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tratamento de falhas e os processos de detecção de falhas. Este modelo foi 

desenvolvido no simulador para comparar a complexidade de simular modelos em 

DPN e em PN de maior complexidade (isto é, com mais elementos). A simulação do 

modelo da figura 6.8 foi comparada com a simulação do modelo da figura 6.4, 

confirmando que na simulação a análise de modelos em PN e em DPN é similar. 

 

 
Fig. 6.3 – Simulador de PN representando os processos de diagnóstico e tratamento de falhas nas 

operações de usinagem numa máquina–ferramenta.  

 

Uma vez demonstrada a integrabilidade dos módulos de um modelo em DPN 

através de simulação, foram desenvolvidos os modelos apresentados nos estudos de 

caso (capítulo 5). O caso 1.1 (modelo para detecção e tratamento de falhas nas 

operações de usinagem numa máquina–ferramenta) é apresentado na figura 6.4. Esta 

figura ilustra um “hard copy” da tela apresentada no monitor do microcomputador 

utilizando este simulador. A rede da parte superior representa o bloco BPN para 
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modelagem da execução do diagnóstico de falhas na usinagem e a rede da parte 

inferior representa a rede PN–central–E modelando os processos “normais” e de 

tratamento de falhas na máquina–ferramenta. 

O acoplamento procedural entre os dois grafos é realizado associando a 

MARCAÇÃO dos LUGARES p1, p2 e p3, no bloco BPN, e o peso de ARCOS–SM P1, P2 e 

P3, na rede PN–central–E.  

 

 
Fig. 6.4 – Simulador de PN representando os processos de diagnóstico e tratamento de falhas nas 

operações de usinagem numa máquina–ferramenta. (Caso 1.1) 

 

Cabe destacar que o simulador desenvolvido não comporta o disparo inverso 

das TRANSIÇÕES, assim para realizar uma análise dos blocos BPN neste simulador, o 

disparo deve ser realizado de foma direta. Para isto, o desenho dos ARCOS deve ser 

invertido de acordo com o teorema de reversibilidade (complementação) das PN 

[Miyagi, 96].  
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O simulador também não comporta o conceito de TRANSIÇÕES TOR, 

conseqüêntemente este tipo de TRANSIÇÕES não pode mais ser representado como 

uma macro-TRANSIÇÃO, isto é, deve-se convertê-lo para a forma tradicional 

utilizando TRANSIÇÕES normais (Tn) (veja figura 3.13). A figura 6.5 ilustra a rede em 

PN para modelagem do diagnóstico de falhas nas operações de usinagem que deve 

ser editada no simulador, note que este grafo é o grafo complemento do bloco BPN 

da figura 5.2, mas que não possue TRANSIÇÕES TOR. Note que a numeração dos 

LUGARES da figura 6.5 é equivalente com a numeração dos LUGARES da figura 5.4. 

P3

P2 P1

P4 P5

P6 P7 P8 P9

P11 P12 P13P10

P14 P15

P16 P17 P18

P19 P20

P22P21 P23 P24

 
Fig. 6.5 - PN para modelagem do diagnóstico de falhas nas operações de usinagem 

 

O modelo do caso 1.2 editado no simulador é ilustrado na figura 6.6. Nesta 

figura é apresentado um “hard copy” do modelo para tratamento de falhas nas 
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operações de Carregamento e Descarregamento. A figura da direita representa o 

modelo simplificado que determina o estado de operação do dispositivo manipulador. 

A figura da esquerda representa a rede PN–central–E modelando os processos 

“normais” e “anormais” de carregamento. 

 

 
Fig. 6.6 – Simulador de PN representando os processos de detecção e tratamento de falhas nas 

operações de carregamento/ descarregamento de peças numa máquina–ferramenta. (Caso 1.2) 

 

O modelo considerando simultaneamente os processo de carregamento, 

usinagem e descarregamento, editado no simulador, é ilustrado na figura 6.7. Nesta 

figura é apresentado um “hard copy” do modelo para detecção e tratamento de falhas 

em todas as operações deste sistema. Nesta figura, o bloco superior esquerdo 

representa o modelo em BPN para detecção de falhas nas operações de usinagem. O 

bloco superior direito representa o estado de operação do dispositivo para 

carregamento/descarregamento. A rede na parte inferior representa o modelo dos 
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processo produtivos considerando o tratamento de falhas nos processos de usinagem 

e descarregamento (PN–central–E).  

O simulador comprovou ser uma ferramenta efetiva para validação de modelos 

compostos por mais de duas redes, neste caso uma rede PN–central–E e, dois blocos, 

um para detecção de falhas e outro para modelagem do estado de operação de um 

recurso. 

 

 

Fig. 6.7 – Simulador de PN representando os processos de detecção e tratamento de falhas nas 

operações de carregamento/usinagem/descarregamento numa máquina–ferramenta. 
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Fig. 6.8 – Simulador de PN representando os processos normais, de detecção e de tratamento de falhas 

num sistema de manufatura ligados explicitamente através de ARCOS orientados.  

 

Na figura 6.9 é apresentado o modelo para detecção e tratamento de falhas num 

veículo autônomo movido por motores elétricos (caso 1.3), implementado no 

simulador. Esta figura apresenta um “hard copy” da tela no monitor do 

microcomputador. A rede da esquerda representa o bloco em BPN para modelagem 

da execução do diagnóstico de falhas no AGV, a rede da direita representa a rede 

PN–central–E modelando os estados de operação do transportador. 

O acoplamento procedural entre os dois grafos é realizado associando a 

MARCAÇÃO dos LUGARES p1 e p2 no bloco BPN (representando a necessidade de 

manutenção ou de carregar as baterias), e o peso de ARCOS–SM P1 e P2, na rede PN–

central–E.  
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Note que neste modelo também não são consideradas macro-TRANSIÇÕES TOR. 

O sentido dos ARCOS no bloco BPN também está invertido para implementar o grafo 

complemento em relação ao grafo da figura 5.16. 

 

 

Fig. 6.9 – Simulador de PN representando os processos de diagnóstico e tratamento de falhas num 

transportador autonômo (Caso 1.3) 

 

Na figura 6.10 é ilustrado o modelo do estudo de caso 2, considerando os 

estados de operação e a interação entre os equipamentos que compõem uma célula de 

manfatura, editado no simulador. Nesta figura é apresentado um “hard copy” do 

modelo de uma célula com 2 máquinas–ferramentas. Nesta célula são considerados 

os estados de operação das 2 máquinas (normal, solicitando conserto ou solicitando 

manutenção). O bloco da esquerda representa o modelo que determina o estado de 

operação da máquina 1. A rede central (neste caso, a PN–central–E) representa os 

processo produtivos das 2 máquinas e seus estados de operação (em manutenção, 
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livre, operando ou em conserto) executando 3 tipos de processos em 3 tipos de peças 

(w1, w2 e w3). O bloco da direita representa o estado de operação da máquina 2. 

 Neste caso (nível de célula), o simulador mostrou ser também uma ferramenta 

útil para validar um modelo com vários módulos e vários equipamentos executando 

diferentes processos numa célula de manufatura. 

 

 

Fig. 6.10 – Simulador de PN representando os processos de detecção e tratamento de falhas nos 

equipamentos de uma célula de manufatura (Caso 2) 

 

 

A utilização do simulador, na verificação e validação dos modelos 

desenvolvidos para os estudos de caso, mostrou que a metodologia adotada é 

adequada para gerar especificações de operações adicionais (neste caso, para 

representar o tratamento de falhas) baseado num modelo de um sistema que 

inicialmente foi projetado sem considerar estas características, já que as sub-redes 
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adicionadas na rede PN–central mostraram que a nova rede PN–central–E, mantém 

as propriedades do grafo original.  

O simulador mostrou também que pode ser desenvolvida uma efetiva 

integração entre um grafo central (PN–central–E) e blocos (BPN) que representam a 

execução da detecção de falhas em equipamentos de um sistema de manufatura 

através da utilização do conceito de ARCOS–SM.  

A integração dos processos de diagnóstico de falhas (modelados nos blocos 

BPN) comprovou como as especificações de um sistema que considera a detecção e 

tratamento de falhas podem ser explicitadas (ligadas através de ARCOS–SM), além da 

modelagem dos processos normais. 

Nos estudos de caso desenvolvidos, foram considerados tipos específicos de 

falhas em sistemas de manufatura (por ex. aquelas que acontecem com maior 

freqüência). Através da utilização do simulador, a metodologia mostrou também ser 

efetiva para tratar de modo uniforme falhas em diferentes níveis de detalhamento de 

um modelo em PN, como no caso de tratamento de falhas no nível de célula (figura 

6.8), representando a interação entre vários equipamentos numa célula e onde as 

atividades modeladas podem ser decompostas numa série de sub-atividades. Isto 

permite adotar abordagens “top-down” e “bottom-up” para detecção e tratamento de 

falhas em sistemas de manufatura complexos e de grande porte.  

Em geral, o simulador permitiu verificar que os modelos considerados para 

cada estudo de caso apresentam um comportamento coerente com as especificações 

estabelecidas, verificando seu comportamento dinâmico e sua interação entre os 

vários níveis que compõem a hierarquia de um sistema de manufatura. 
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7. CONCLUSÕES 

Este trabalho introduz uma metodologia para modelagem de sistemas de 

manufatura através de uma abordagem de Sistemas Dinâmicos a Eventos Discretos 

(DEDS) e redes de Petri (PN) considerando além da descrição dos processos 

“normais” a detecção e o tratamento de falhas. 

Dedicou-se especial ênfase nos sistemas de manufatura nos quais requisitos 

como aumento na produtividade e qualidade procuram ser atendidos através da 

automação de tarefas repetitivas, tradicionalmente realizadas por operadores 

humanos, sem que isto implique em perda de flexibilidade. Entretanto, este 

incremento na automação deve respeitar regras básicas para manter um equilíbrio na 

integração de atividades desempenhadas por máquinas e por operadores humanos. 

Assim, foram também considerados os conceitos de Sistemas de Automação 

Balanceada (BAS), evidenciando que mesmo com a inclusão dos diferentes aspectos 

técnicos e humanos, a ocorrência de falhas é inerente ao sistema. 

Nestes sistemas de manufatura, foi abordado o problema de detecção e 

tratamento de falhas, onde a modelagem destas situações junto com as especificações 

de operação normal geralmente não são consideradas por técnicas convencionais. 

Mesmo na abordagem de DEDS e das técnicas de redes de Petri, estas situações 

exigem incremento do número de elementos no modelo devido ao acréscimo de sub-

redes que descrevem estas situações anormais, aumentando os custo de futuras 

análises.  

As Redes de Petri Distribuídas (DPN) são então introduzidas para a 

modelagem de sistemas de manufatura com ênfase na descrição do processo de 

detecção e tratamento de falhas assegurando a manutenção das propriedades do 

modelo global do sistema mesmo quando associado às sub-redes para tratamento de 

situações anormais num modelo que inicialmente foi projetado sem estas 

características. A DPN mostrou um potencial de reduzir o esforço no 

desenvolvimento e na análise do modelo, quando comparada com técnicas 

tradicionais de PN para considerar a detecção e tratamento de falhas em sistemas de 

manufatura. 
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7.1 CONTRIBUIÇÕES 

Foi desenvolvida uma metodologia que permite a detecção e tratamento de 

falhas em sistemas de manufatura de uma forma hierárquica e modularizada que 

utiliza o conceito de supervisores distribuídos nos equipamentos do chão de fábrica. 

Esta metodologia foi baseada na teoria de redes de Petri com ARCOS auto-

modificáveis. Esta abordagem permite a integração de vários tipos de redes de Petri 

que não podem ser acoplados graficamente, como é o caso das redes de Petri (PN) e 

as redes de Petri procedurais (BPN).  

Do ponto de vista da hierarquia, a metodologia permite a detecção e tratamento 

de falhas num sistema de manufatura dividido-o em níveis: nível de fábrica, nível de 

célula e nível de equipamento, onde, os supervisores estão distribuídos nos 

equipamentos do chão de fábrica executando a detecção de falhas e, o processo de 

recuperação da falha será executado no nível mais apropriado (equipamento, célula 

ou fábrica), dependendo da estratégia a ser utilizada. 

Do ponto de vista da modularização, a metodologia adotada permite separar o 

problema de considerar os processos normais junto com a detecção e tratamento de 

falhas em 3 módulos: módulo dos processos normais, módulo para tratamento de 

falhas e módulo para detecção de falhas. Entretanto, permite que todos estes módulos 

sejam representados através do mesmo formalismo, o qual facilita sua integração e 

análise. 

 

Os estudos e aplicações desenvolvidas com a abordagem proposta baseada na 

modelagem por redes de Petri da evolução do processo produtivo (PN–central) 

simultaneamente com a execução do diagnóstico de falhas (blocos BPN) e com o 

tratamento de falhas dos equipamentos envolvidos no processo produtivo (sub-redes 

de PN), subsidiou as seguintes conclusões:  

• Na metodologia, considera-se um modelo (PN–central) que permite explicitar as 

estratégias para analisar, monitorar ou controlar o sistema de manufatura junto 

com outros modelos que representam a execução do diagnóstico de falhas nos 

equipamentos controlados. Cada um destes modelos pode ser desenvolvido e 

tratado individualmente, oferecendo assim, condições para uma abordagem 

distribuída. 
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• O tratamento de vários modelos menores resulta numa representação gráfica mais 

simples e computacionalmente mais fácil de tratar. A metodologia adotada 

permite desenvolver modelos e conduzir sua análise de forma individual ou 

associados em grupos. Isto permite diminuir a complexidade na análise de um 

sistema de médio ou grande porte. 

• Analisando um sistema através de modelos dos subsistemas, cada uma destas 

representações deve ser baseada no mesmo formalismo, isto é, deve ser 

homogênea. Na tentativa de analisar simultaneamente dois ou mais modelos 

baseados em diferentes teorias e conceitos, seria necessário transformar pelo 

menos um* destes modelos para realizar sua integração com os outros. Isto 

introduz o que pode ser chamado de “erros de aproximação” resultantes desta 

transformação. Em outras palavras, a nova representação pode não modelar todas 

as características relevantes para a análise desejada. Assim, iniciar uma análise 

partindo de modelos onde todos são desenvolvidos através do mesmo formalismo 

(neste caso redes de Petri) é uma grande vantagem. 

• A DPN permite a utilização de abordagens “top-down” ou “bottom-up”. Assim 

podem ser considerados diferentes níveis de hierarquia num sistema diminuindo 

ou aumentando o nível de detalhamento e, para cada um destes níveis, podem ser 

consideradas diferentes estratégias para o tratamento de falhas dependendo do 

nível abordado como foi comprovado no estudo de caso 2 e 1.2.  

• A metodologia proposta procura manter uma representação gráfica uniforme do 

modelo. Esta representação em DPN permite uma descrição gráfica de um 

sistema que também pode ser tratado através de um formalismo matemático, 

como acontece com as PN. Assim, um modelo em DPN pode ser descrito, por 

exemplo, por matrizes que caracterizam o comportamento dinâmico do sistema. 

Também cabe destacar que as DPN, assim como as PN, possuem uma habilidade 

para representar a sincronização de processo, eventos concorrentes, causalidade 

compartilhamento de recursos, presença de conflitos, etc. Permite também uma 

identificação clara e explícita de estados e ações que possibilitam uma 

monitorização do sistema. Todas estas características são derivadas do 

                                                        
* Em alguns casos faz-se necessário transformar todos os modelos numa outra representação diferente 
das anteriores. 
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formalismo das PN, adotado no trabalho. Os casos estudados confirmam também 

que a DPN é uma forma efetiva de comunicação visual, facilitando a 

interpretação entre as pessoas envolvidas no projeto.  

 

O conceito de Redes de Petri com ARCOS Auto–Modificáveis (ARCOS–SM) 

permite modelar sistemas com modos alternativos de operação que podem depender, 

por exemplo, do estado de operação de dispositivos de um equipamento. Isto permite 

que um sistema descrito através de DPN adapte sua estrutura às ocorrências 

imprevistas que surgem durante o funcionamento normal do sistema. Estas situações 

imprevistas na análise de sistemas de manufatura podem envolver a quebra de 

equipamentos, erros de operação, manutenções não periódicas, ou atividades que 

resultam em degradação das operações ou parada de parte ou de todo o sistema. 

A utilização de redes exclusivamente para modelar o estado de operação dos 

equipamentos facilita a monitoração e supervisão dos mesmos, seja por dispositivos 

automatizados ou por operadores humanos que determinam a interação de cada 

equipamento com o resto do sistema. A utilização de modelos gráficos para a 

modelagem do diagnóstico de falhas permite aos supervisores humanos um rápido 

entendimento da lógica funcional do sistema possibilitando assim, a rápida tomada 

de decisões para recuperar o sistema de uma situação adversa. 

Foi também utilizado um simulador como ferramenta de edição e análise dos 

grafos, o qual permitiu verificar e validar o comportamento dinâmico dos modelos 

desenvolvidos em DPN representando os processos num sistema de manufatura e em 

alguns dos equipamentos que podem ser encontrados no chão de fábrica. Estes 

modelos descrevem, além das operações “normais”, os processos de diagnóstico e 

tratamento de falhas.  

 

7.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.  

Como sugestão para futuros trabalhos pode-se citar a continuidade do 

desenvolvimento de técnicas para execução do diagnóstico de falhas. O módulo que 

executa o diagnóstico de falhas pode ser baseado na integração de diferentes 

metodologias tais como: redes de Petri procedurais (BPN), redes Bayesianas e outras 

técnicas de inteligência artificial (AI), tais como Sistemas Especialistas.  
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Um modelo gráfico apresentando uma fusão das técnicas de rede Bayesiana e 

BPN pode ser gerado a partir de tabelas de dados [Cooper, 92] ou a partir da 

experiência de um especialista que define as relações que existem entre as variáveis 

(representadas por nós) e defina os critérios de escolha do próximo estado. Além 

disso, no caso onde as informações fornecidas através dos sensores são insuficientes 

e somente modelos imprecisos do sistema são disponíveis, técnicas de Inteligência 

Artificial (AI) poderiam ser consideradas na execução do diagnóstico de falhas.  

Ambas as abordagens, BPN e redes Bayesianas, utilizam representações 

gráficas que relacionam causas e efeitos através de arcos que ligam os nós do 

modelo. Em ambas as abordagens, estes elementos de ligação são arcos orientados 

que se iniciam nas causas e finalizam nos efeitos. Além disso, as probabilidades 

condicionais que relacionam as variáveis, podem ser associadas ao modelo gráfico 

através dos arcos, elementos comuns as duas abordagens [Vegas, 94]. Isto facilita 

uma fusão destas abordagens numa única estrutura. Por outro lado, redes de Petri e 

redes Bayesianas têm elementos que se complementam; enquanto redes de Petri 

lidam principalmente com seqüências de estados, redes Bayesianas lidam 

principalmente com incertezas probabilísticas. 

A BPN é uma metodologia baseada numa abordagem de sistemas a eventos 

discretos. Assim, o processo de diagnóstico pode ser representado por uma seqüência 

de eventos ou de mudanças de estados e, para cada um destes estados pode ser 

associado um algoritmo particular ou uma técnica de inteligência artificial específica 

para solucionar um dado problema. 

O módulo que representa a execução do diagnóstico, baseado numa estrutura 

gráfica deve diagnosticar as causas de uma falha (ou pelo menos apresentar* uma 

lista com as possíveis causas) e, se for possível executar (ou sugerir) o tratamento 

para recuperar o sistema deste estado. Um conjunto de probabilidades permitiria 

auxiliar o diagnóstico de falhas no caso da conclusão deste diagnóstico indicar uma 

falha produzida por múltiplas causas. Assim, o tratamento de recuperação de uma 

falha, deverá começar, pela causa mais provável, baseado nas tabelas de dados. 

Entretanto, se o tratamento não for bem sucedido na primeira tentativa, o processo de 

                                                        
* Neste caso, é necessário considerar procedimentos e interações de operadores humanos que 
verifiquem as causas da falha e/ou escolham um plano de conserto. Isto implica em considerar um 
BAS. 
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recuperação de falhas deverá continuar até a causa ser encontrada ou, finalmente 

verificar a causa menos provável.  

A utilização, em paralelo, da estrutura gráfica e a função de probabilidades 

podem evitar a utilização de MARCAS inibidoras, definidas no contexto de BPN, já 

que uma metodologia probabilística–gráfica teria condições de suportar a idéia de 

trabalhar com falhas produzidas por múltiplas causas. Isto permite simplificações na 

análise de um modelo em BPN e viabilizaria a utilização de ferramentas 

computacionais existentes para análise de sistemas modelados através de abordagens 

convencionais de PN. 

 

 



Metodologia para Detecção e Tratamento de Falhas em SM através de PN 128

ANEXO A.1 

CLASSIFICAÇÃO DAS REDES DE PETRI. 

Segundo [PetriNets, 2000], as redes de Petri podem ser classificadas em 4 

grandes grupos: redes de Petri Lugar/Transição, redes de Petri de alto nível, rede de 

Petri com tempo e redes generalizadas estocásticas. 

• Redes de Petri Lugar/Transição (P/T–nets): pode ser considerada como uma 

generalização da rede Condição/Evento, as redes P/T conservam a estrutura das 

redes C/E mas são permitidos múltiplos ARCOS, em cada direção, entre LUGARES 

e TRANSIÇÕES e os LUGARES podem comportar múltiplas MARCAS. 

Rede de Petri Condição/Evento (PN C/E): coincide com a definição original das 

PN apresentada em [Petri, 62] utilizada para protocolos de comunicação. Uma 

rede C/E é uma rede de Petri segura*. 

• Redes de Petri de Alto Nível (HLPN): as redes HLPN em geral, conservam as 

características das redes P/T mas possuem características que permitem estruturas 

gráficas mais compactas (por ex. a utilização de múltiplas cores ao invés de 

MARCAS binárias) como nas redes coloridas (CPN) ou, a utilização de funções 

matemáticas ou descrições textuais associadas aos elementos da redes (LUGARES 

ou TRANSIÇÕES) como nas redes Predicado/Transição (PrT–nets) [Jensen, 91]. 

• Redes de Petri com tempo (time–PN ) onde o tempo pode ser associado como um 

atraso ao disparo das TRANSIÇÕES ou à permanência de uma MARCA num LUGAR 

[Freedman, 91]. 

• Redes de Petri Generalizadas Estocásticas (GSPN): uma rede de Petri estocástica 

(SPN) é uma rede de Petri onde cada TRANSIÇÃO tem associada uma variável 

aleatória com distribuição exponencial que expressa a freqüência de disparo da 

TRANSIÇÃO [Arata, 94]. Uma SPN que também contem TRANSIÇÕES instantâneas 

(isto é, sem atraso) é uma rede de Petri generalizada estocástica (GSPN). 

 

Também existe uma série de extensões que foram criadas com o propósito de 

aumentar o poder de modelagem das PN, por exemplo, a possibilidade de testar zero 

                                                        
* Numa PN segura os LUGARES só podem ter uma ou zero MARCAS e, somente é permitido um ARCO, 
em cada direção, entre um LUGAR e uma TRANSIÇÃO. 
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(ARCOS inibidores), definição de prioridade entre as TRANSIÇÕES, inclusão de 

TRANSIÇÕES tipo OR–exclusivas, etc., [Peterson,81].  

No presente texto, as redes de Petri (PN) consideradas em principio são as 

redes de Petri Lugar/Transição (PN L/T), salvo seja indicado explicitamente outro 

tipo de rede. 
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ANEXO A.2  

CONSIDERAÇÕES NA DETECÇÃO DE FALHAS NUM PROCESSO DE USINAGEM. 

Neste anexo são apresentados conceitos básicos para a estruturação da detecção 

do desgaste da ferramenta de corte num processo de usinagem. 

A caracterização completa dos processos de usinagem é hoje um dos principais 

temas de pesquisa na área de máquinas–ferramentas. Este estudo pode enfocar 4 

áreas [Byrne, 95]:  

• caracterização da máquina (diagnóstico e avaliação do desempenho), 

considerando o estado dos componentes, tais como rolamentos, engrenagens, 

guias, etc.; 

• caracterização das ferramentas: nível de desgaste, quebra da ferramenta, 

lubrificação e alinhamento;  

• caracterização das peças: geometria e dimensões, características superficiais e 

rugosidade, tolerância, danos metalúrgicos;  

• caracterização do processo em si: formação de cavacos, temperatura, consumo de 

energia. 

 

O desenvolvimento das técnicas de caracterização dos processos de usinagem 

tem como objetivo aumentar a produtividade protegendo as máquinas, as ferramentas 

e as peças fabricadas, de possíveis danos, garantindo tanto a exatidão geométrica 

como um acabamento superficial adequado [Santos, 98]. Estes danos podem ser 

provocados por falhas durante a operação de usinagem, devido a problemas nas 

partes móveis da máquina–ferramenta (rolamentos, guias ou acionamentos), por 

desgaste da ferramenta de corte, provocando o aparecimento de marcas superficiais, 

ou ainda por quebra da ferramenta (levando à perda da peça). Neste contexto, a 

caracterização dos processos é fundamental para identificar as mudanças, baseadas 

na avaliação das variáveis do sistema, sem interromper o andamento normal da 

operação [Santos, 98].  

A utilização de diferentes tipos de sensores para extrair dados de certas 

variáveis permite acompanhar as mudanças de várias características físicas do 

comportamento do sistema máquina–ferramenta–peça [Byrne, 95]. Entre os mais 
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utilizados em máquinas–ferramentas encontram-se: sensores de corrente elétrica, 

“strain gages”, tacômetros, sensores de emissão acústica, acelerômetros, plataformas 

dinamométricas, entre outros. 

Um sistema multi-sensorial possibilita o acompanhamento dos sinais de 

diferentes características do processo de usinagem [Guinea, 91] que, conjuntamente 

com os parâmetros de usinagem (velocidade de avanço, velocidade de rotação da 

ferramenta, profundidade, material usinado, tipo de ferramenta, etc.), proporcionam a 

informação necessária para acompanhar o desempenho do sistema [Dornfeld, 90]. 

 [Dornfeld, 90] demostrou a aplicabilidade de redes neurais artificiais (ANN) 

na identificação das condições da ferramenta num processo de usinagem. Uma ANN 

foi utilizada para integrar os sinais de um sensor de emissão acústica (AE), um 

sensor de força (plataforma dinamométrica) e um sensor de corrente elétrica. A rede 

neural foi treinada através do algoritmo “back-propagation” para o reconhecimento 

de padrões, sendo habilitada a associar o sinal padrão dos sensores com o desgaste da 

ferramenta obtendo como saída uma variável binária (ferramenta “boa” ou 

“desgastada”). Neste trabalho, foi atingindo um índice de acerto de 95% no 

reconhecimento do estado da ferramenta, onde, o índice de acerto é calculado da 

expressão (A.1). A estrutura deste sistema é ilustrada na figura A.1.  

sinal do sensor de
emissão acústica

sinal do sensor
de força

sinal do sensor
de corrente

modelo autoregresivo
multi–entradas

transformada
rápida de Fourier

Processamento do Sinal

Extração de características

Rede Neural

saída > 0.5

Ferramenta desgastada Ferramenta boa

 
Fig. A.1 - Estrutura para processamento e tomada de decisão no desgaste de ferramentas 

[Dornfeld,90] 
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amostrasdetotalnúmero

corretasçõesidentificadenúmero
acertodeÍndice =   (A.1) 

 
A figura A.2 ilustra o esquema de processamento dos sinais e extração de 

características do processo de usinagem utilizado por [Santos, 98], utilizando o 

algoritmo SFS “Sequential Forward Search”, onde são analisados os sinais dos 

seguintes sensores: de corrente elétrica, de força (plataforma dinamométrica) na 

direção de avanço da fresagem, e de dois acelerômetros, um posicionado no sentido 

do eixo de avanço e outro sobre a mesa. Os sinais amostrados (a 1kHz) são 

convertidos no domínio da freqüência com a Transformada Rápida de Fourier (FFT), 

gerando assim um vetor de aquisição de dados com 2048 elementos. Para realizar a 

extração de características são selecionados os componentes do espectro de 

freqüência que apresentam alta sensibilidade ao desgaste da ferramenta e, baixa 

sensibilidade aos ruídos e mudanças nos parâmetros do processo, em outras palavras, 

os elementos que maximizem a relação sinal/ruído* dos vetores de características. O 

resultado são 36 características que correspondem às freqüências significativas do 

desgaste da ferramenta. Também são adicionados os parâmetros de usinagem 

(velocidade de avanço, velocidade de giro e profundidade) totalizando 39 

características. Num dos testes realizados por [Santos, 98], treinou-se uma ANN 

utilizando as 36 características (correspondentes às magnitudes das freqüências dos 4 

sinais dos sensores com melhor relação sinal/ruído) e os valores dos 3 parâmetros de 

usinagem como entradas (39 neurônios na camada de entradas), 6 neurônios na 

camada oculta e 1 neurônio na camada de saída. Com esta rede (definida como 

ANN/39x6x1) obteve-se um índice de acerto de 98.78%.  

[Santos, 98] utilizou também o método dos coeficientes preditivos lineares 

(LPC) [Ogata, 93], o qual possui uma estreita relação com a identificação Auto–

Regresiva de processos. Neste caso são determinados os coeficientes do polinômio 

que modela o sinal. A entrada da ANN é a variação destes coeficientes. Para o caso 

de 128 coeficientes com diferentes combinações de parâmetros de usinagem e sinais 

dos sensores, o índice de acerto foi sempre superior a 95%. 

 

                                                        
* A relação sinal/ruído é a distância Euclidiana entre as classes nova ou desgastada: J=traço(Sw

-1⋅⋅⋅⋅Sb), 
onde Sw (covariância da matriz de classes) mede a dispersão dos dados numa classe e Sb (covariância 
entre as matrizes) mede a distância dos agrupamentos das classes. [Dornfeld, 90] 
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sinal de força na
direção de avanço
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+
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Fig. A.2 – Diagrama do fluxo de processamento de sinais com ANN. [Santos, 98] 

 
 

 [Byrne, 95] ilustra também, algumas especificações de pesquisas propondo 

sistemas multi-sensoriais ou inteligentes*. A tabela A.1 ilustra grupos de sistemas 

multi-sensoriais pesquisados para operações de usinagem indicando: os sensores 

utilizados, os objetivos ou condições a serem identificados/acompanhados, se existe 

ou não controle adicional ou estratégias de otimização, e se existe extração de 

caraterísticas das variáveis do processo.  

Estes estudos confirmaram que existem plenas condições tecnológicas para a 

estruturação da detecção de falhas neste nível. No estudo de caso 1.1 foi 

desenvolvido um modelo para detecção de falhas no processo de corte numa 

operação de usinagem. A detecção de falhas é composta por 3 etapas, aquisição de 

sinais, reconhecimento e diagnóstico. A diagnóstico das causas da falhas foi 

implementado em redes de Petri procedurais (BPN), enquanto que as etapas de 

aquisição e reconhecimento podem ser implementadas num sistema composto por 4 

tipos de sensores, baseado numa análise dos trabalhos de [Cunha, 2000; Santos, 98; 

Pigari, 95], estes sensores são: acelerômetros, sensores de corrente elétrica, “strain 

gages” e sensores de emissão acústica. 

                                                        
* Um sensor inteligente deve ter a capacidade de fazer: auto–calibração, processamento de sinais, 
tomada de decisões, fusão de sinais, aprendizado, etc. O processamento de sinais, neste caso, significa 
a capacidade de realizar a extração de caraterísticas a partir de um vetor de dados fornecido pelo 
sensor [Byrne, 95]. 
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Tabela A.1 – Algumas especificações de sistemas multi-sensoriais.  

Sensor/Caraterística Processo Processamento de 
sinais 

Modelos Variáveis 

Força 
vibração 
AE 
temp. 

torneamento 
fresagem 
retificação 
TM, PM+O 

pot. Média 
FFT, RMS 
AR 
correl. de espectro 

 rotação 
avanço 
profundidade 

AE 
força 
torque 
vibração 
potência 
visão 

perfuração 
TM 

ANN +  
estr. de carater. + 
classif. 

  

força 
perfil da superfície 

fresagem 
PM + O 
PC 

filtro de Kalman 
filtragem superf. final 
       (Ra.Rmax.sk) 

geração de perfis avanço 
rotação 

força 
acelerômetro 

fresagem 
TM, PC 
PM + O 

FFT 
ARMA 

software para 
monitor. e diagnós. 
(MDS) 

 

corrente 
força 
vibração 
visão 

fresagem 
TM, PC 
PM + O 

vários  ACC 
ACO 

avanço 
rotação 

AE 
força 

torneamento 
TM + O 

AR, FFT 
RMS + ANN 
Estr. de caraterísticas 

 avanço 
rotação 

força 
AE 
corrente 

torneamento 
TM  

AR, FFT 
RMS + ANN 
Estr. de carater. 

  

AE 
força 

torneamento 
TM + O 
PC, PM 

FFT  
estr. de carater. + 
classif. 

AC baseado em 
ANN 

avanço 
rotação 

força 
AE 
temperatura 

torneamento 
TM, PM 

critério estatístico  estimação de taxa 
de desgaste 

avanço 
rotação 

força 
AE 
temperatura 

torneamento 
TM, PC  
PM+ O 

ANN 
anais de regressão 
GMDH 

  

força 
aceleração 
deslocamento 
AE 

fresagem 
PM, PC 

FFT função de transf. de 
estabilidade 

avanço 
rotação 

força 
vibração 
potência 

torneamento 
TM 

FFT  
estr. de carater. + 
classif. 

teoria fuzzy  

corrente 
vibração 
AE 

multispind 
perfuração 
TM, PC 

RMS, 
critério estatístico  

  

corrente 
vibração 
AE 

Multispind 
Perfuração 
TM, PC 

RMS, 
critério estatístico 

teoria fuzzy 
GA 

 

 
TM – monitorização da ferramenta 
PC – controle de processos 
PM – monitorização de processos 
O – otimização 
AC – controle adaptativo 
ACC – controle adaptativo com restrições 
ACO – controle adaptativo otimizado 
AR – série de tempo auto–regressivo  
ARMA – média de mov. auto–regressivo 
FFT – transformada rápida de Fourier 
GA – algoritmo genético 
GMDH – método de grupo de manip. de 
dados 

RMS – raiz média quadrada 
Ra – rugosidade média aritmética 
Rmax. – máxima altura do perfil  
sk – desvio.  
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Os sinais destes sensores devem ter um processamento adequado para a 

extração de características que possibilitem o reconhecimento (de modo binário: 

sim/não) da falha para os processos posteriores de recuperação da falha (baseados 

numa abordagem de DEDS).  

• Acelerômetros: numa operação normal de usinagem, a variação da espessura do 

cavaco deveria sempre se comportar da mesma maneira a cada passada. Este fato 

não ocorre quando a ferramenta atinge um certo grau de desgaste de seu gume de 

corte. A partir daí começam a aparecer ondulações na superfície da peça 

trabalhada e isto gera vibrações que podem ser detectadas pelos acelerômetros. O 

acelerômetro é um sensor compacto e pode ser instalado com relativa facilidade 

em qualquer equipamento. Para o processamento dos sinais do acelerômetro 

utiliza-se a extração de características no domínio da freqüência (por ex. 

utilizando o algoritmo SFS “sequential forward search”), já que com a utilização 

de poucas características é possível obter índices de acerto relativamente altos na 

detecção de uma ferramenta desgastada. A estrutura do sistema utiliza 3 

acelerômetros, onde cada um mede as acelerações num eixo (x, y ou z), mas 

apenas são extraídas características da componente na direção de avanço da 

ferramenta, como a componente mais significativa [Santos, 98]. 

• Sensor de corrente elétrica: através deste sensor pode-se indiretamente identificar 

o desgaste da ferramenta em função de variações da corrente consumida pelo 

motor de acionamento do eixo–árvore da máquina. Quando uma ferramenta se 

desgasta ou se rompe, ocorre uma variação no perfil da corrente do motor. Essa 

mudança é detectada pelo sensor de corrente e estes sinais podem ser enviados a 

uma unidade de identificação. Este é um sensor de custo relativamente baixo e 

pode ser instalado em máquinas existentes com custo também relativamente 

baixo e ocupando um espaço físico reduzido. Para o processamento do sinal do 

sensor de corrente utiliza-se o LPC (“Linear Predictive Coefficients”) ou 

modelos Auto-Regresivos. Adota-se este procedimento já que a utilização de 

métodos de extração de características, diretamente do sinal dos sensores, pode 

incorrer na perda de componentes de freqüências significativas para a 

identificação do desgaste da ferramenta [Santos, 98]. 
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• Strain Gage: este dispositivo é utilizado como sensor de torque que, colocado na 

ferramenta ou no eixo–arvore principal, medem sua torção. Esta torção amortece 

parcialmente as variações da corrente do motor de acionamento do eixo (variação 

medida pelo sensor de corrente). Para medir a torção de um eixo, em geral são 

dispostos quatro “Strain-Gages” orientados a 45o do eixo. Estes “Strain-Gages” 

compõem um circuito de ponte de “Wheatstone” que converte a deformação em 

variações de voltagem, identificando eventuais mudanças nas componentes da 

força de corte [Cunha, 2000]. Estas variações de voltagem são convertidas em 

variações de freqüência que, através de um sistema de acoplamento óptico (com 

LEDs), são transmitidas para a parte fixa da máquina onde o sinal será 

processado.  

• Sensor de Emissão Acústica (AE): O processo de usinagem produz ondas de 

esforço elástico, as quais se propagam através da estrutura da máquina. Estas 

ondas, conhecidas como AE, são geradas por diferentes fontes. Entre as mais 

relevantes encontram-se: fricção entre a superfície de trabalho e o flanco da 

ferramenta, deformação plástica na zona de cisalhamento, formação e propagação 

de fraturas, impacto do cavaco na peça e ruptura do cavaco. Alguns tipos de 

vibrações (como as devidas às ondulações da superfície usinada por desgaste da 

ferramenta) podem provocar, inclusive, ruídos sonoros extremamente agudos 

para o ouvido humano. Neste nível de ruído, a ferramenta já está apresentando 

um desgaste avançado, provocando marcas indesejáveis sobre a superfície da 

peça. No caso da utilização deste sensor é necessário considerar um isolamento 

acústico adequado ou filtragem dos sinais para evitar ruídos gerados no entorno 

do processo. Um transdutor de AE pode ser fixado diretamente na ferramenta de 

corte ou pode ser instalado no cabeçote. O principal campo de aplicação para 

sensores AE é a detecção de quebra de ferramenta, neste caso o RMS (“Root 

Mean Square energy”) é usado para detectar picos de sinais [Byrne, 95; Pigari, 

95]. 

 

A figura A.3 ilustra o esquema de análise de sinais e extração de características 

utilizado para os sensores especificados. 
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Fig. A.3 - Estrutura de análise de sinais e extração de características  

 

A utilização de vários sensores permite o aumento da confiabilidade e robustez 

do processo, evitando também falsas classificações devido às perturbações 

momentâneas. Para este tipo de diagnóstico é necessário evitar também falsos 

alarmes devidos às mudanças nos parâmetros de operação [Santos, 98]. Assim, os 

parâmetros de usinagem (avanço, rotação, profundidade, etc.) são também variáveis 

de entrada em cada ANN. Note que são consideradas 4 ANN, as quais trabalham 

individualmente executando a etapa de reconhecimento para cada tipo de sensor. O 

sinal de saída de cada ANN é um sinal discreto binário (normal/anormal) indicando 

se a variável está dentro ou fora dos limites que especificam uma usinagem 

adequada. Na parte superior da figura A.3 estão os LUGARES de PN associados a estes 

sensores os quais podem receber as MARCAS, se a respectiva ANN reconhecer algum 

tipo de anomalia. No modelo em BPN da figura 5.3 (estudo de caso 1.1), considera-

se que uma MARCA nos LUGARES associados a estes sensores indica algum problema 

na usinagem. A estrutura da BPN é a encarregada de fazer a fusão de dados dos 

sinais dos sensores. Em geral, as abordagens com sistemas multi–sensoriais 

primeiramente executam a fusão de dados e posteriormente executam a extração de 

características [Král, 2000; Preucil, 2000]. 
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ANEXO A.3  

1. DETECÇÃO E TRATAMENTO DE FALHAS EM VEÍCULOS AUTÔNOMOS 

Basicamente, um AGV é um transportador (em geral, movido com motores 

elétricos) com um sistema de navegação que controla sua direção. Falhas no sistema 

de navegação de veículos autônomos é um assunto que foge do escopo desta 

pesquisa, mas é amplamente tratado em [Král, 2000; Preucil, 2000] 

Para a análise das falhas no sistema de movimentação do AGV, do ponto de 

vista de um veículo elétrico, apresenta-se a seguir uma síntese do funcionamento de 

um veículo movido por motores elétricos. A figura A.4 ilustra um diagrama 

funcional de um sistema de propulsão de um veículo elétrico [Chan, 99], as setas 

finas indicam sinal de controle, e as setas largas representam sinal de potência, o 

acoplamento entre motor–transmissão e transmissão–rodas em geral é realizado por 

um acoplamento mecânico (eixo–árvore). 

controlador eletronico conversor de potencia MOTOR transmissão

baterias

 
Fig. A.4 – Diagrama funcional de um sistema de propulsão de um veículo elétrico 

 

Do ponto de vista do motor elétrico, as falhas podem ser classificadas como 

internas ou externas. As falhas internas em geral são: curto–circuito no cabo de 

alimentação, curto–circuito nos enrolamentos, falhas no aterramento, rolamentos 

gastos/quebrados e quebra do eixo do rotor. Já as falhas externas em geral são: falta 

de fase no conversor, assimetria nas fases de alimentação, sobrecarga mecânica por 

fricção e rotor bloqueado. Em geral, para evitar falhas no motor recomendam-se 

manutenções preventivas [Nepomuceno, 89] e, a utilização de dispostos de proteção 

contra sobrecargas.  
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Em [Altug, 99] foi analisado a detecção e o diagnóstico de falhas em motores 

elétricos, baseado numa arquitetura que utiliza Lógica Fuzzy (FZ) e Redes Neurais 

Artificiais (ANN). O estudo foi baseado na análise de 3 parâmetros do motor:  

– as 3 correntes do estator (I1, I2 e I3),  

– torque produzido (τ)  

– e a velocidade angular do rotor (ω).  

 

A monitoração da voltagem das baterias pode ser também um parâmetro 

importante.  

O trabalho de [Altug, 99] foi o treinamento de um sistema neuro-fuzzy (ANN-

FZ) que diferencia quando as sobrecargas são produzidas, por aumento da fricção 

(geralmente associados à transmissão ou rolamentos desgastados) ou, por 

sobrecargas mecânicas próprias do funcionamento do veículo. A tabela A.2, 

especifica as regras fuzzy definidas como resultado do trabalho de [Altug, 99]. 

 

Tabela A.2 - Regras fuzzy para determinar problemas por ficção num motor 

Se corrente for Se Velocidade for e Torque for Então Fricção é 
baixa média Baixo média 
baixa média Médio baixa 
baixa média alto baixa 
baixa alta baixo média 
baixa alta médio baixa 
baixa alta alto baixa 
média baixa baixo alta 
média baixa médio alta 
média média baixo alta 
média média médio média 
média média alto baixa 
média alta baixo média 
média alta médio baixa 
média alta alto baixa 
alta baixa baixo alta 
alta baixa médio alta 
alta média baixo alta 
alta média médio alta 

 

Em todas as referências consultadas não existe uma metodologia para o 

tratamento automático de falhas em motores elétricos, assim, em todos os casos (por 

exemplo, falhas por atrito mecânico, curto–circuito ou problemas nas baterias), uma 

vez diagnosticada a causa da falha, o tratamento recomendado é a manutenção 

corretiva [Nepomuceno, 89].  
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2. ROTEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTADORES NUM SISTEMA DE MANUFATURA 

 
Neste anexo são apresentados conceitos básicos para a especificação de um 

sistema de movimentação de materiais dentro de um sistema de manufatura que 

permita o tratamento de falhas no nível de fábrica através da reestruturação das rotas 

dos transportadores. Estes transportadores executam a movimentação de peças e 

materiais entre as diferentes células de manufatura que compõem o sistema. Em 

[Lee, 94] é considerado um sistema onde as rotas são tratadas como recursos, e sua 

disponibilidade é modelada em PN para ser integrado no grafo do processamento de 

peças e materiais. 

No contexto de roteirização e programação de tarefas de movimentação, 

[Bodin, 83] define a minimização de custos como o principal objetivo, no entanto, 

podem haver outros objetivos tão relevantes como segurança e conveniência. 

Num sistema de manufatura, os estados dos dispositivos considerados no nível 

de fábrica são do tipo “célula operando normalmente” ou “célula inoperante”. No 

caso de uma “célula inoperante” (com um equipamento com falha ou em 

manutenção), o sistema deverá ter a capacidade de identificar uma ação, a qual 

permita que este permaneça operando sem considerar a célula inoperante, até esta 

voltar ao estado de operação normal. Dentre as possíveis soluções de movimentação 

de materiais em sistemas produtivos, esta análise será focalizada nos sistemas com 

veículos autônomos* de transporte que podem incluir não somente os sistemas com 

AGV (“Autonomous Guided Vehicles”), como também, sistemas com operadores 

humanos.  

 

Segundo [Hino, 99], a classificação das técnicas para elaboração de planos de 

roteirização (que é o problema básico neste nível) é a seguinte: 

1. Técnicas de simulação: esta técnica permite, com ajuda de um operador, verificar 

características de várias alternativas para uma determinada rota e, assim, 

selecionar aquela com melhor desempenho. Isto geralmente requer uma análise 

estatística dos dados gerados na simulação. 

                                                        
* Neste caso o termo autônomo refere-se a possibilidade do veículo ou seu operador definir por si 
mesmo seu caminho. 
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2. Métodos heurísticos: esta técnica procura captar a experiência e o bom senso dos 

profissionais experientes e, assim a partir deste conhecimento, elaborar um 

método informatizado, que auxilie os trabalhos a serem executados. 

3. Métodos de suporte e apoio a decisão: esta técnica procura fornecer ferramentas 

para elaboração da rota. Estes métodos têm uma grande interação com o 

programador de tarefas, sendo que a maioria das decisões são tomadas pelo 

programador, que em qualquer instante pode, por meio de um programa de 

suporte e apoio, verificar variáveis especificas do problema. 

4. Métodos que utilizam programação matemática: tentam minimizar, ou até 

eliminar, a interação com o elemento humano utilizando apenas os modelos 

matemáticos. Em geral este método pode levar em considerar muitas hipóteses 

que podem afastar o modelo do problema real. 

 

Para solucionar um problema específico de roteirização, o primeiro passo 

consiste em definir as variáveis do problema e assim, especificar as características do 

determinado problema. A tabela A.3 apresenta uma classificação das variáveis de um 

problema típico de roteirização e programação que ilustram a complexidade do 

assunto. 

Uma vez definidas as variáveis do problema, pode-se especificar as 

características deste. Assim, este pode ser inserido dentro de uma das extensões do 

“Traveling Salesman Problem” (TSP), para as quais já foram propostas soluções. 

Estas abordagens permitem também comparar o desempenho entre diferentes 

técnicas. Em [Moscato, 2000] são encontradas diferentes técnicas (heurísticas, 

modelagens gráficas, algoritmos e “softwares”) para a solução de cada um destes 

problemas.  
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Tabela A.3 – Variáveis num problema de roteirização. [Bodin, 83] 

Característica Opções possíveis 
Tamanho da frota Um transportador 

Múltiplos transportadores 
Tipo da frota Homogênea (transportador de um tipo) 

Heterogênea (transportadores de múltiplos tipos) 
Transportadores especiais  

Pontos de distribuição Uma instalação 
Múltiplas instalações 

Natureza da demanda Determinística (conhecida) 
Estocástica 
Satisfação parcial da demanda admitida 

Localização da demanda Nos nós 
Nos arcos 
Mista 

Característica da rede Indireta 
Direita 
Mista 
Euclidiana 

Restrições de capacidade do 
veículo 

Imposta (a mesma para todos) 
Imposta (veículos de capacidade diferente) 
Não imposta (capacidade ilimitada) 

Máximo tempo de viagem Imposto (o mesmo para todas as rotas) 
Imposto (diferente para diferentes rotas) 
Não imposto 

Operações Apenas carga 
Apenas descarga 
Mista (carga e descarga) 
Cargas parciais (carga e descarga) 

Custos Variáveis ou custos de transporte 
Fixos de operação e aquisição de veículos 
Custos de transporte comuns 

Objetivos Minimizar o custo total das rotas 
Minimizar a soma dos custos fixos e variáveis 
Minimizar o número de veículos requisitados 
Maximizar uma função utilidade baseada no serviço ou conveniência 
Maximizar uma função utilidade baseada na prioridade do cliente 

 

 

A. PROBLEMAS DE ROTEIRIZAÇÃO:  

Este caso envolve a determinação de uma seqüência de atividades, 

independentes de horário, assim este é um problema puramente espacial. As 

extensões mais relevantes deste problema para esta pesquisa são: 

 

1. Caixeiro viajante 

Procura determinar o menor custo de ciclo impondo que o transportador: 

possua capacidade infinita e que passe por todos os nós* apenas uma vez. A solução 

                                                        
* Nó: interseção de vários caminhos. 
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ideal será obter um circuito Hamiltoniano* [Christofides, 86]. A figura A.5 apresenta 

uma possível solução para um problema de caixeiro viajante que liga (através de 

caminhos) os 9 nós (pontos de demanda), esta figura define uma seqüencia em que 

serão visitados todos os nós pelo transportador. Em [Bodin, 83] são listadas seis 

heurísticas que podem ser utilizadas para a solução deste problema.  
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Fig. A.5 – Possível solução para um problema de caixeiro viajante. [Bodin, 83] 

 

2. Múltiplos caixeiros viajantes 

É uma generalização do problema anterior, onde não há restrições quanto ao 

número de nós visitados por cada transportador, apenas que cada um deve visitar 

todos os nós pertencentes à sua rota e que um nó não pode pertencer a duas rotas. O 

objetivo é minimizar a distância total percorrida pelos transportadores. A figura A.6 

ilustra uma possível solução utilizando 3 rotas e 1 único nó com a característica de 

centro de distribuição. 

Uma proposta de [Bodin, 83] é criar um número de nós com a característica de 

centros de distribuição, igual ao número de transportadores e conseguir assim, tratar 

o caso como vários problemas de um único caixeiro viajante. Em [Bodin, 83] 

também apresenta-se um método chamado de aproximação por varredura onde, 

definindo como centro o nó depósito, realiza-se uma varredura de forma circular, que 

atinja a capacidade de cada transportador.  

 

                                                        
* Um circuito Hamiltoniano é um circuito que passa uma e apenas uma vez por todos os vértices do 
grafo.  
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Fig. A.6 – Possível solução para um problema de múltiplos caixeiros viajantes. [Bodin, 83] 

 

3. Roteirização com vários nós do tipo centros de distribuição e vários 

transportadores 

É uma generalização do problema anterior, mas cada transportador saí e retorna 

ao mesmo nó, tipo centro de distribuição. A figura A.7 ilustra uma possível solução 

utilizando 3 rotas e 2 nós do tipo centros de distribuição [Bodin, 83]. 

Em [Swait, 90; Bodin, 83] são apresentas duas heurísticas. A primeira atribui 

um custo aos nós entre os nós tipo centros de distribuição, com base na distância com 

relação aos outros nós e, em seguida aplica-se a heurística de aproximação por 

varredura. A segunda é conhecida como aproximação por economias onde cada nó é 

ligado ao nó tipo centro de distribuição mais próximo e, em seguida procura-se gerar 

rotas com menor custo. 
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Fig. A.7 – Possível solução de roteirização com múltiplos centros de distribuição. [Bodin, 83] 
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B. PROBLEMAS DE ROTEIRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 

É o caso mais freqüente na prática e são caracterizados por precedências* nas 

atividades. Um segundo conjunto de restrições envolve o atendimento das tarefas 

dentro das restrições de tempo específicas. Neste contexto, os problemas que mais 

interessam são: 

• Programação e roteirização de transportadores com carga total: o termo carga 

total é utilizado devido ao fato do transportador pegar a carga num ponto e só 

deixá-la no seu destino final. [Bodin, 83] apresenta duas heurísticas para este 

problema. 

• Programação e roteirização de transportadores com carga parcial: neste caso 

observa-se um roteiro onde ocorrem várias cargas e descargas de materiais antes 

de chegar no destino final. [Bodin, 83] apresenta uma heurística para este 

problema. 

• Programação e roteirização do tipo “dial-a-ride”: neste caso, pretende-se 

programar os “serviços” através de solicitações dos “usuários”. [Bodin, 83] 

apresenta três abordagens: com um transportador e sem restrição de tempo, com 

um transportador com restrição de tempo e, com múltiplos transportadores e 

restrição de tempo. 

 

O caso aqui considerado é o transporte dentro de uma fábrica com flexibilidade 

relativamente alta no seu sistema de transporte. Os transportadores considerados 

movimentam uma peça de cada vez. Para o presente caso, a definição das variáveis 

do problema de roteirização é baseada na especificação das características 

apresentadas na tabela A.3. Na tabela A.4 são especificadas as características do 

problema em consideração como: programação e roteirização de múltiplos 

transportadores com carga total e com múltiplos nós tipo centros de distribuição.  

                                                        
* A precedência de tarefas impõe por exemplo, que para um mesmo transportador, a carga seja antes 
pega e depois entregue. 
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Tabela A.4 – Variáveis para o problema de roteirização do estudo de caso 3 

Característica Especificação 
Tamanho da frota Múltiplos transportadores 
Tipo da frota Homogênea (transportadores de um tipo) 
Pontos de distribuição 9 (6 células + 2 buffers (entrada/saída) + 1 garagem) 
Natureza da demanda Determinística (conhecida) 
Localização da demanda Nos nós 
Restrições de capacidade  Imposta (a mesma para todos os veículos, 1 peça) 
Máximo tempo de viagem Imposto (1 carga de baterias) 
Operações Mista (carga e descarga) 
Custos Fixos de operação  
Objetivos Minimizar o número de veículos requisitados 

 

A malha de movimentação do sistema de manufatura considerado é ilustrado 

na figura 5.22 (Caso 1.3). Esta malha está composta por 9 nós: 6 células de 

manufatura, 2 “buffers” para entrada e saída de peças e, 1 garagem de 

transportadores. Neste sistema considera-se 3 processos para 3 tipos de peças:  

Processo A: entrada � célula 2 � célula 3� célula 8 � saída 

Processo B: entrada � célula 4 �célula 8� célula 7 � saída 

Processo C: entrada � célula 6 � célula 7� célula 3 � saída 

 

Uma vez definidas as variáveis do problema o seguinte passo será a escolha 

dos transportadores para cada tarefa baseado-se numa heurística especifica para este 

problema. A heurística de escolha é responsável por designar transportadores para 

atenderem as chamadas de movimentação cada vez que uma nova solicitação ou uma 

realocação seja requerida, procurando a menor distância percorrida [Rodrigues, 98].  

No modelo de escolha de transportadores devem ser executados os seguintes passos: 

1. No primeiro nível do modelo, representados com círculos azuis, indicam-se os 

destinos das peças. Neste caso, o “buffer” de saída é representado como o nó 

número 9. 

2. No segundo nível, representados com círculos vermelhos, indicam-se os locais 

das peças que estão aguardando para serem transportadas. O “buffer” de entrada 

será representado como o nó número 1. 



Metodologia para Detecção e Tratamento de Falhas em SM através de PN 147

3. No terceiro nível, representados por círculos pretos, indicam-se os 

transportadores disponíveis. 

4. Colocam-se as setas que conectam estes círculos indicando as possíveis soluções, 

as quais também podem conter informações sobre as distâncias (ou custos) entre 

os nós, onde se localizam cada um dos itens acima descritos.  

 

A figura A.8 ilustra o grafo de escolha de transportadores para atenderem as 

necessidades de transporte num instante específico, neste instante é solicitado o 

transporte do nó 1 (entrada) para a célula 2 (1�2), de 3�8, 3�9 (saída), 7�3 e de 

8�7. 

3 5 7

v2 v4

1 2 4 6

4 6 82 3 5 7

v3v1

destinos

solicitações

veículos
2 8

6
2 3

3

5
7 7

7 3
5

3

10
8 82

5 7 6 2 5

8

9

  

Fig. A.8 – Grafo da heurística de escolha de transportadores para atenderem as solicitações de 

transporte numa fábrica. 

 

 

Para este mesmo instante são considerados 3 transportadores em operação (v1, 

v2 e v4), o transportador v3 não está em condições de operação (por ex. pode estar 

carregando as baterias ou em manutenção), o transportador v1 se encontra na 

garagem (nó 5), v2 está na célula 2 e, v4 está na saída (nó 9). 

Os números associados às setas que ligam os transportadores às solicitações 

representam os tempos (ou custos) de atender cada solicitação. Neste caso, existem 3 

transportadores disponíveis, mas existem 5 solicitações de transporte, assim, serão 

atribuídos transportadores às 3 solicitações mais curtas (ou econômicas) e, as 2 
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restantes serão definidas na próxima “rodada”, a qual representará um novo 

problema, já que a posição dos transportadores será diferente.  

Neste sistema estão sendo considerados transportadores elétricos que em geral 

não apresentam muito tempo de autonomia, por causa da baixa capacidade de 

armazenamento de energia das baterias. Assim, deve-se verificar constantemente os 

tempos (custos) totais dos percursos (percurso até a solicitação + percurso até o 

destino) e adicionar o tempo (custo) do percurso até a garagem, onde poderá carregar 

as baterias (considerados nas setas na parte superior dos nós destino, na figura A.8), e 

verificar se o transportador consegue satisfazer estes requerimentos, caso contrário, o 

transportador deverá ser encaminhado até a garagem, para carregar as baterias 

imediatamente.  

O grafo da figura A.8 pode ser transcrito num algoritmo matemático. Para 

implementar o algoritmo para escolha de recursos define-se: cik como sendo o custo 

de utilizar o transportador i para atender à solicitação k. aik como sendo a unidade 

composta pelo transportador i para atender à solicitação k. A função objetivo é 

definida assim: 

Min Z = ∑
i
∑

k
 cik.aik 

Restrição: aik ≥ 0 

 

Em [Junqueira, 2000] é analisado o transporte de peças e materiais dentro de 

uma fábrica que cobre uma área considerável (>1.000.000 m2). Neste caso, foi 

necessário abordar o problema de roteirização do ponto de vista TSP (“Traveling 

Salesman Problem”) para minimizar os tempos (custos) das rotas, devido ao tempo 

(custo) necessário para atender os pedidos. Uma vez especificadas as características 

do problema utilizou-se o algoritmo SIMPLEX para estabelecer uma roteirização 

dinâmica. Esta roteirização dinâmica deve reagir a eventuais mudanças nos pedidos 

solicitados que podem incluir, situações de falha ou manutenção nos equipamentos 

do sistema. 
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3. DESEMPENHO DO SISTEMA COM QUEBRA DE TRANSPORTADORES  

No caso aqui tratado, o custo de transporte entre os nós será considerado muito 

baixo (assim, uma consideração do ponto de vista “Traveling Salesman Problem” 

(TSP) é, por enquanto, desnecessária). Neste tipo de problema, uma primeira análise 

pode ser feita determinando inicialmente, por exemplo através de simulação, o 

número ótimo de transportadores para desempenhar uma tarefa, e posteriormente, 

outros estudos podem avaliar, por exemplo, o desempenho do sistema com a quebra 

de transportadores. Uma alternativa para esta tarefa é a utilização de “softwares” de 

simulação discreta (por exemplo: Arena , ProModel , etc.) [Banks, 95] para gerar 

tabelas de dados de casos e assim realizar, através de uma análise estatística, uma 

avaliação do desempenho do sistema [Baird, 95].  

Para o caso em consideração o parâmetro a analisar será o índice de 

aproveitamento das máquinas, ou seja o tempo que as máquinas ficam “ociosas” 

aguardando a chegada de uma peça na célula vs. o tempo que ficam trabalhando. A 

idéia será encontrar o número menor de transportadores com o qual as máquinas 

ficam menos ociosas. A figura A.9 é um “hard copy” da simulação utilizando o 

“software” ProModel® ilustrando o ambiente deste programa. A malha de 

movimentação na fábrica é a mesma da ilustrada na figura 5.22, onde, o sistema é 

composto por 9 nós = 6 células de manufatura + 2 “buffers” + 1 garagem. Os 

processo continuam sendo os considerados no problema anterior de escolha dos 

transportadores. 

Processo A: entrada � célula 2 � célula 3� célula 8 � saída 

Processo B: entrada � célula 4 � célula 8� célula 7 � saída 

Processo C: entrada � célula 6 � célula 7� célula 3 � saída  

 

Nesta figura, as 6 células de manufatura são representadas por desenhos de 

máquinas–ferramentas, a entrada é representada por um estoque, a saída é 

representada por um posto de inspeção (com um operador humano) e, a garagem é 

representada como um estoque. Note que, um transportador (empilhadeira) 

estacionado está sendo representado na garagem.  
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Fig. A.9 - “hard copy” do “layout” do simulador ProModel®. 

 

A figura A.10 ilustra a evolução do tempo de espera das máquinas para 

variações do número de transportadores. Dos dados apresentados nesta figura 

conclui-se que, 4 transportadores em operação conseguem satisfazer adequadamente 

a demanda especificada. Também identifica-se como vária o desempenho do sistema 

para um número menor (ou maior) de transportadores, no caso da quebra de algum 

destes. 
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a) b)

c) d)
 

Fig. A.10 – Evolução do aproveitamento das máquinas para diferentes números de transportadores.  

a) 3 transportadores, b) 4 transportadores, c) 5 transportadores, d) 6 transportadores. 
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