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RESUMO 

Devido à alta complexidade dos Sistemas Produtivos, o projeto de sistemas de 

controle adequados às exigências normativas vinculadas aos processos industriais 

que são executados, e seu impacto no ser humano e no ambiente demandam a 

necessidade do desenvolvimento de soluções de controle que sejam seguras e 

estáveis no sentido de não causar interrupções no processo produtivo e danos ao 

ser humano e ao meio. Uma abordagem para o desenvolvimento de sistemas que 

contemplem estes requisitos baseia-se no conceito de Sistemas Instrumentados de 

Segurança e na aplicação das normas IEC 61508 e IEC 61511.  Entretanto, assim 

como o desenvolvimento de qualquer software, os programas de controle de SIS 

também estão sujeitos a erros de especificação e projeto, mesmo quando o 

desenvolvimento é feito conforme os critérios normatizados.  Além dos erros de 

projeto, também deve ser levado em consideração que as camadas de prevenção e 

mitigação especificadas nas normas podem ser desenvolvidas separadamente e 

dessa forma podem ocorrer comportamentos não previstos ou indesejáveis quando 

da operação conjunta delas.  Uma das formas para uma melhoria na confiabilidade 

desses programas e que também é um requerimento pertinente ao ciclo de 

desenvolvimento de um SIS - de acordo com as normas de segurança IEC 61508 e 

IEC 61511 - é a aplicação de técnicas de verificação formal dos modelos desses 

programas de controle bem como o uso de um ambiente unificado para modelagem 

desses sistemas de controle, onde suas interações possam ser mais bem 

compreendidas.  Atualmente, umas das técnicas mais proeminentes para a 

verificação de sistemas é o Model Checking, que realiza uma busca exaustiva no 

espaço de estados de um sistema dirigido por eventos, verificando as propriedades 

especificadas a partir de proposições estabelecidas em lógica temporal. Para esse 

trabalho é utilizada a lógica TCTL devido a sua capacidade de expressar 

propriedades em domínio temporal denso.  Como ferramenta computacional será 

usado o ambiente GHENeSys, que propicia um ambiente unificado para modelagem, 

simulação e verificação dos sistemas por conjugar os benefícios de rede de Petri 

para modelagem e as técnicas de Model Checking para verificação de modelos. 

 

Palavras-chave: Verificação formal, SIS de prevenção e mitigação, Model Checking, 

GHENeSys 



 
 

ABSTRACT  

Due to the high complexity of the actual Productive Systems, the design of suitable 

control systems according to the applicable industrial standards, and the possible 

negative impacts on the human being, on the environment and on equipment, the 

development of control solutions that are be both secure and stable – as some 

systems have to operate nonstop – is much demanded.  One approach for the 

development systems with such requirements is the use of Safety Instrumented 

Systems complying with the standards IEC 61508 and IEC 61511. However, as on 

the development of any kind of software, SIS control programs are also prone to 

specification and design errors, even when the control programs are developed   

according to the applicable standards. Besides design errors, must be taken into 

consideration the fact that the SIS prevention and mitigation layers, as prescribed on 

the standards, can be developed individually and thus presenting unanticipated or 

undesirable behaviors when operating together.  One way to improve the reliability of 

these control programs, which is also required by the safety standards IEC 61508 

and IEC 61511 as part of the SIS development cycle, is the application of formal 

verification techniques on the control software models.  Another way is to use a 

unified approach for modeling these control systems, and thus having the opportunity 

to understand their interactions better. Currently, one of the most prominent 

techniques for the verification of systems is the Model Checking. Such technique 

performs an exhaustive search in the space state of an event driven system, verifying 

the properties specified as established propositions in temporal logic. On this work, 

the TCTL logic is used due its ability to express properties in the dense time domain. 

As computational tool will be used GHENeSys environment, as it provides a unified 

environment for modeling, simulating and the verification of systems, which enjoys 

the benefits of modelling through Petri Nets and Model Checking techniques for 

formal verification.  

 

Key-words: Formal verification, prevention and mitigation SIS, Model Checking, 

GHENeSys   
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1. INTRODUÇÃO  

O aumento dos níveis de exigência da sociedade com relação aos custos e 

qualidade de bens e serviços, a elevada competitividade dos diversos players1 de 

mercado, a evolução da capacidade e velocidade dos hardwares computacionais e 

na velocidade de transmissão de dados e, sobretudo na preocupação ambiental, 

alicerce de políticas de sustentabilidade, fizeram com que sistemas de controle de 

maior complexidade fossem amplamente aplicados em diversos setores da 

sociedade, tanto na produção de bens de consumo quanto na prestação de serviços 

nas últimas décadas (BANI YOUNIS e FREY, 2003) , (FERREIRA, et al., 2014). 

Esta crescente implementação da automação nos sistemas produtivos (SP), 

obrigatória para a redução de custos e aumento de qualidade, ou seja, vitais para a 

sobrevivência de uma companhia em um mercado competitivo, fez com que a 

complexidade dos sistemas de controle para esses SPs atingisse níveis cada vez 

mais elevados (SAMPAIO, 2011) (MAZZOLINI, BRUSAFERRI e CARPANZANO, 

2011). 

Os sistemas de controle que inicialmente eram constituídos fisicamente por grandes 

painéis de reles elétricos, nas últimas décadas passaram a ser constituídos por 

computadores de hardware especializado que são conhecidos como Controladores 

Programáveis (CP) (BANI YOUNIS e FREY, 2003) (SARMENTO, et al., 2008).  Tais 

CPs são interligados a elementos de interface com o meio físico, sendo os sensores 

responsáveis pelo suprimento das informações do processo ao CP, e atuadores 

responsáveis pelas ações do CP sobre o processo. A tomada das decisões de 

controle é realizada através da execução cíclica do algoritmo de controle que fica 

armazenado na memória do CP. Normalmente tais algoritmos são codificados 

através das linguagens de programação definidas pela norma IEC 61131-3 (IEC, 

2003) (SAMPAIO, 2011) (FALKMAN, HELANDER e ANDERSSON, 2011). 

Aliada à complexidade física destes sistemas, os algoritmos de controle também 

evoluíram em sua complexidade, de modo que seu grau de comprometimento com o 

equipamento, com a integridade física dos operadores e consumidores, e com o 

meio ambiente no qual os equipamentos / serviços estão inseridos seja 

extremamente elevada (MAZZOLINI, BRUSAFERRI e CARPANZANO, 2011). 

                                             
1 Players de mercado – expressão oriunda da área econômica que se refere aos competidores e/ou 
investidores que atuam em um mercado comum. 
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Sendo esses algoritmos de controle cada vez mais complexos e com requisitos de 

autonomia cada vez mais elevados, há uma necessidade de especificações mais 

detalhadas, o que implica na adoção de procedimentos e sistemáticas para 

assistirem o seu desenvolvimento (DIAZ, 2009) (HOFFMANN, et al., 2010). 

Adicionalmente, mesmos os sistemas industriais mais modernos e inovadores ainda 

podem colocar em risco os equipamentos, as pessoas e o ambiente no caso da 

ocorrência de uma falha que não foi diagnosticada e tratada de forma apropriada 

(SALLAK, SIMON e AUBRY, 2008).  Embora muitos estudos relativos ao tratamento 

e diagnóstico de falhas tenham sido apresentados, acidentes ainda ocorrem.  Tais 

problemas são justificáveis porque não existe risco zero em indústrias de processos, 

pois: (i) não existem dispositivos físicos que possuam risco zero de falha; (ii) 

operadores humanos não possuem risco nulo de erro e; (iii) não existem ferramentas 

computacionais que possam modelar e prever todas as possibilidades atingíveis por 

um sistema (SQUILLANTE JR., et al., 2012). 

De acordo com especialistas, o conceito de Sistemas Instrumentados de Segurança 

(SIS) é uma possível solução para esses problemas (SQUILLANTE JR., et al., 

2012).  Corresponde aos casos em que é fortemente recomendada a utilização de 

camadas de redução de risco baseadas em sistemas de controle organizados de 

forma hierárquica, de forma a gerenciar riscos através de processos de prevenção 

ou mitigação, conduzindo o processo a um estado seguro. Nesse sentido, algumas 

normas tais como a IEC 61508 (IEC, 2010) e a IEC 61511 (IEC, 2003), entre outras, 

fornecem diretrizes para diferentes atividades relacionadas ao ciclo de vida de um 

SIS (SLC), tais como design, instalação, operação, manutenção, testes, entre outros 

(LUNDTEIGEN e RAUSAND, 2009) (FANG e ZONGZHI WU, 2008). 

Conforme relatado por (ZOUBEK, 2004), os termos verificação e validação têm sido 

comumente confundidos em questões referentes aos sistemas de controle de 

sistemas produtivos (SP), o que justifica a apresentação das definições que serão 

utilizadas nesse trabalho.   

Conforme o Glossário Padrão de Terminologia de Engenharia de Software do IEEE 

(IEEE COMPUTER SOCIETY, 1990), validação é o processo de avaliação no final 

ou durante o ciclo de desenvolvimento de um sistema ou componente para 

determinar se esse atende a seus requisitos.  Dentre vários processos que 

compõem a validação, temos a verificação que é definida tanto como o processo de 
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avaliação de um sistema ou componente para se determinar se os produtos de uma 

dada fase do desenvolvimento satisfazem as condições impostas durante o início 

dessa fase através de prova formal, ou matemática, de que um programa satisfaz 

seus requisitos especificados.  Aprofundando essa definição de verificação para o 

contexto especifico deste trabalho, temos que, de acordo com (ZOUBEK, 2004) 

(IEC, 2010) verificação é um processo onde são realizados testes exaustivos em 

modelos de estados finitos de um algoritmo de controle com objetivo de determinar 

se esse é capaz de atingir um comportamento desejado ou incapaz de atingir um 

comportamento indesejado. 

Conforme (BENDER, et al., 2008), os trabalhos voltados para verificação de 

algoritmos de controle, de forma geral, são baseados em duas abordagens distintas.  

A primeira abordagem consiste na tradução de algoritmos de controle já existentes 

(normalmente já codificados em uma linguagem de implementação no CP, tais como 

as linguagens previstas na norma IEC 61131-3 (IEC, 2003)) em uma linguagem 

formal e então realizar a verificação de forma automática a partir desse modelo 

formal.  A segunda abordagem consiste na verificação dos modelos de programas 

de controle descritos através de alguma linguagem formal durante o 

desenvolvimento destes e, após a verificação ser realizada com resultados 

satisfatórios, os modelos são convertidos de forma sistemática para uma linguagem 

prevista na IEC 61131-3 (IEC, 2003). 

Em linha com a segunda abordagem descrita acima, (MAZZOLINI, BRUSAFERRI e 

CARPANZANO, 2011) (PANESAR-WALAWEGE, SABETZADEH e BRIAND, 2011) 

(ZHU, LIANG e SUN, 2014) (HU, et al., 2014) propõem uma sistemática integrada 

para o desenvolvimento baseado em modelos ou Model-based Design (MbD).   

Ainda de acordo com (MAZZOLINI, BRUSAFERRI e CARPANZANO, 2011), onde é 

proposta a verificação de soluções de controle discretas em conjunto com o 

desenvolvimento baseado em modelos, é afirmado que a principal vantagem dessa 

abordagem baseada em modelos é sua capacidade de permitir o desenvolvimento 

de um sistema de controle por completo através dos processos de abstração dos 

modelos onde a camada de implementação é abstraída e o modelo das soluções de 

controle é independente de uma linguagem de programação específica. 

Por sua vez, para a realização da verificação de modelos propriamente dita, Model 

Checking é uma técnica de verificação para sistemas distribuídos de estados finitos 
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onde os processos de verificação podem ser realizados de forma semiautomática, 

somente sendo necessária a intervenção humana para a análise semântica dos 

resultados.  O procedimento básico realiza uma busca exaustiva no espaço de 

estados de um sistema dirigido por eventos, verificando as propriedades 

especificadas a partir de proposições lógicas.  Havendo tempo suficiente, o 

procedimento sempre será finalizado com uma resposta positiva ou negativa. Em 

caso negativo, uma contra prova é apresentada pelo sistema ajudando o projetista a 

localizar a fonte do erro (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Neste contexto, os processos de entendimento, especificação, modelagem e 

validação desses sistemas tornaram-se tarefas de alta complexidade, acarretando 

em grandes dificuldades para sua implementação. Falhas de projeto são inerentes a 

esses sistemas e, dessa forma, a utilização de ferramentas de validação e 

verificação são necessárias antes do início da operação do sistema de controle em 

uma planta real (MAZZOLINI, BRUSAFERRI e CARPANZANO, 2011) (DIAZ, 2009).  

1.1. MOTIVAÇÃO 

Atualmente, os mais variados tipos de processos são controlados por CPs, desde o 

controle de processos químicos, manufatura, usinagem, distribuição de energia e 

sistemas logísticos, entre outros. Além disso, a complexidade desses sistemas de 

controle pode variar desde um simples painel para controle de iluminação até o 

controle de plantas inteiras, onde todos os equipamentos envolvidos no processo 

estão sob o controle de CPs (BANI YOUNIS e FREY, 2003) (SAMPAIO, 2011). 

Por sua vez, processos industriais críticos controlados por CPs, a exemplo de 

plataformas de extração de petróleo e gás, que, na ocorrência de falhas podem vir a 

causar danos catastróficos, demandam grande confiabilidade dos algoritmos de 

controle e, dessa forma, necessitam de uma verificação formal dos algoritmos e das 

lógicas de controle implementados, com foco no atendimento às normas 

internacionais de segurança e aos requerimentos de projeto (PATIL, SUBBARAMAN 

e JOSHI, 2011) (WAN, et al., 2010).  

Devido ao tamanho e a complexidade dos sistemas computacionais atuais, o 

desenvolvimento desses é propenso a erros, pois sua complexidade inerente leva a 

um número muito grande de estados que podem ser atingidos bem como esses 

sistemas possuem grande diversidade de dependências e interações com os mais 
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diversos subsistemas (MAYR, PLÖSCH e SAFT, 2011).  Conforme (DE SMET e 

ROSSI, 2002), o desenvolvimento de um sistema de controle normalmente se inicia 

por uma especificação informal do sistema controlado e dos requerimentos do 

sistema de controle, ou comportamento desejado. Devido à criticidade desses 

sistemas, em termos de segurança, e das múltiplas combinações possíveis entre 

software e hardware que possam ser adotadas pelo projetista faz-se necessário o 

desenvolvimento de métodos para verificação da confiabilidade e segurança desses 

sistemas. 

De acordo com (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) e (GOBLE, 1998), a função de um 

SIS é a monitoração de eventos críticos e a execução de ações de forma a retornar 

um processo a um estado seguro.  Conforme (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), as 

atividades de monitoração e execução de ações pré-determinadas podem ser 

implementadas através da execução de um programa de controle de segurança, que 

conforme (IEC, 2003) (IEC, 2010) deve possuir atividades de verificação bem 

definidas durante todo seu ciclo de vida de desenvolvimento e não somente após a 

implementação do programa de controle.  

Ainda conforme (JOHNSON, 2007), a verificação formal de programas de controle 

ainda não é efetuada em ambientes industriais durante seu desenvolvimento.  As 

principais razões para tal fato são: (i) a dificuldade dos programadores 

implementarem a verificação de propriedades formais em lógica temporal; (ii) a falta 

de tradutores automáticos para linguagem formal nos ambientes de 

desenvolvimentos de CPs; (iii) a dificuldade do entendimento dos contra exemplos 

fornecidos pelas ferramentas de verificação e; (iv) sobre tudo o tempo dispendido 

em tais verificações.    

Para que a verificação dos programas com respeito às suas especificações seja 

possível, modelos das especificações de controle informais devem ser gerados em 

linguagens compatíveis com as ferramentas de análise e em conformidade com as 

normas vigentes.  Atualmente a geração desses modelos voltados para as 

especificações é o principal gargalo no processo de verificação (MAZZOLINI, 

BRUSAFERRI e CARPANZANO, 2011) (PATIL, SUBBARAMAN e JOSHI, 2011). 
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1.2. OBJETIVO  

Este trabalho tem como objetivo fundamental apresentar a proposta de um 

framework para a modelagem e posterior verificação de programas de controle para 

Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) baseado nas etapas do ciclo de 

desenvolvimento de software de segurança previsto na norma IEC 61511 (IEC, 

2003) utilizando a abordagem baseada em modelos, ou Model-based Design. O 

ambiente também deverá ser desenvolvido considerando as peculiaridades desses 

sistemas de controle nos contextos específicos das camadas de prevenção e 

mitigação de falhas críticas bem como as possíveis interações que possam existir 

entre essas camadas, que não poderiam ser identificadas em uma abordagem não 

unificada.  

O framework tem por objetivo apresentar um conjunto de metodologias e 

ferramentas existentes, que combinadas com métodos e arquiteturas aqui 

propostas, operacionalizam cada etapa do ciclo de desenvolvimento de programas 

de segurança previsto na norma IEC 61511.  Através dessa operacionalização 

objetiva-se proporcionar ao projetista de sistemas de controle não somente um 

procedimento para o desenvolvimento de programas de controle de SIS que estejam 

de acordo com os requerimentos da norma IEC 61511, mas também um conjunto de 

ferramentas para esse desenvolvimento.  Uma visão conceitual dos principais 

componentes do framework é apresentada na Figura 1.1. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Considerando as abordagens encontradas na literatura e apresentadas 

anteriormente, o presente trabalho justifica-se por procurar agregar suas melhores 

práticas e ideias ao contexto do desenvolvimento de programas de controle de SIS 

lidando com cada etapa do ciclo de desenvolvimento de programas de segurança 

previstos na norma IEC 61511, bem como utilizando de processos de verificação 

formal, e propondo técnicas de modelagem voltadas para a modularidade e a 

posterior verificação dos modelos que objetivam a melhoria do problema de 

explosão do espaço de estados. 
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Figura 1.1 – Componentes do Framework 

Por exemplo, na literatura relacionada existem algumas áreas de concentração dos 

trabalhos que procuram resolver alguns dos problemas levantados nos itens 

anteriores.  A primeira abordagem como em (RICHTER, WAHLER e KUMAR, 2011) 

e (GABBAR, 2010), se preocupa com o estabelecimento de uma arquitetura de 

software e de um framework para o desenvolvimento de soluções de controle, porém 

não leva em consideração os processos de verificação nem o ciclo de 

desenvolvimento de programas de segurança da norma IEC 61511, apesar de 

apresentar conceitos de modularidade em conjunto com o desenvolvimento baseado 

em objetos bem como ser um dos poucos trabalhos que fazem diferenciação dos 

programas de controle de prevenção e mitigação. 

Em (BOUALI e DION, 2005) é apresentado um outro exemplo de uma abordagem 

proprietária para o desenvolvimento baseado em modelos de programas de controle 

de segurança conforme o ciclo de desenvolvimento da norma IEC 61508, apesar de 

não detalhar cada etapa do ciclo.  A modelagem é feita através de diagramas de 

blocos e máquinas de estado que resultam em modelos formais que são 

automaticamente convertidos para código de controle.  A verificação é feita através 

da técnica de observadores, onde somente é verificado se para uma entrada o 

programa em desenvolvimento retorna a saída esperada.   
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Por fim, ressalta-se ainda que em (GERGELY, COROIU e GACSADI, 2010) é 

apresentado um processo para o desenvolvimento de programas de controle – não 

de segurança – através da abordagem baseada em modelos e a verificação através 

de técnicas formais partindo-se de especificações de controle informais.  Nesse 

trabalho é levantada a necessidade da modelagem do comportamento da planta 

para verificação do programa de controle, porém não discute como evitar problemas 

de explosão de espaço de estados que esse tipo de verificação acarreta. 

1.4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho foi baseada nas seguintes 

questões: 

 Definição e descrição do problema 

 Hipóteses e pressupostos básicos 

 Definição do tipo de pesquisa 

 Método de investigação 

1.4.1. Definição e descrição do problema 

Atualmente, os processos industriais vêm sofrendo transformações, tornando-se 

cada vez mais complexos. Uma das soluções para se reduzir riscos nesses 

processos é a implementação de sistemas instrumentados de segurança (SIS). 

Projetos de SIS demandam a aplicação de métodos matemáticos para assegurar o 

atendimento às especificações de controle necessárias para garantir os níveis de 

segurança exigidos pelas normas vigentes como a IEC 61508 e a IEC 61511.   

No contexto dos programas de controle SIS é requerido pelas normas que cada 

etapa do ciclo de desenvolvimento do programa passe por processos de verificação 

formal dos modelos antes da próxima etapa.  Além dessa necessidade normativa, é 

importante se levar em consideração que os processos de verificação de programas 

de controle de SIS podem apresentar diferenças de um processo de verificação de 

um programa de controle BPCS devido a diferenças estruturais2 entre eles. 

                                             
2 Programas de controle BPCS tendem a possuir uma lógica que estabelece um sequenciamento 
associada à execução de um processo e que pode ser estendido para um conjunto finito de 
processos. Entretanto, é inerente aos programas de controle de SIS possuírem uma estrutura 
paralela, com várias lógicas em execução ao mesmo tempo, ou seja, uma ação de tratamento de 
falha específica para cada uma delas. 
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Por fim, também é relevante uma melhor compreensão do processo de modelagem 

e verificação do comportamento dos programas de controle SIS de prevenção e 

mitigação, visto que esses programas têm sido desenvolvidos de forma isolada 

como em (SQUILLANTE JÚNIOR, et al., 2011) e (SOUZA, et al., 2014), e dessa 

forma não possibilitando a verificação unificada de suas possíveis interações e 

conflitos. 

1.4.2. Pressupostos básicos 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram adotadas os seguintes pressupostos: 

 Do ponto de vista de segurança em um processo industrial, as falhas são 

assumidas como binárias, isto é, apresentam somente dois estados 

(MARCOS, ALVAREZ e FERNANDEZ, 2005). 

 A abordagem deste trabalho é baseada na caracterização da dinâmica do 

sistema e orientada pela ocorrência de eventos que podem ser tratados como 

instantâneos e, portanto, podem ser tratados como SED (Sistema a Eventos 

Discretos) (MIYAGI, 2001)  

1.4.3. Definição do tipo de pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida como pesquisa aplicada, pois o resultado desta fornece 

para os engenheiros de projetos de sistemas de controle de segurança uma 

arquitetura unificada para a modelagem de programas de controle de SIS bem como 

a verificação formal desses modelos conforme previsto pelas normas IEC 61508 

(IEC, 2010) e IEC 615011 (IEC, 2003). 

As fontes de dados utilizadas para essa pesquisa têm origem em livros, artigos 

científicos, relatórios de pesquisa, teses, dissertações e, naturalmente, nas normas 

vigentes IEC 61508 (IEC, 2010) e IEC 615011 (IEC, 2003).  Adicionalmente, a 

natureza dos dados obtidos foi qualitativa, onde o objetivo foi identificar as 

particularidades dos programas de controle SIS de prevenção e mitigação bem 

como a busca por técnicas e formalismos apropriados para a modelagem e 

verificação desses sistemas. 

Por fim, quanto aos objetivos pretendidos, a pesquisa foi descritiva, ou seja, 

procurou-se definir o problema; descrever em detalhes as partes e suas relações; 
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estudar e aplicar técnicas para solução do problema e produzir uma sistemática e 

aplicá-la a um estudo de caso real. 

1.4.4. Método de investigação 

O método de investigação adotado nesta metodologia foi o dedutivo.  Foram 

pesquisadas técnicas de modelagem de SED no contexto dos sistemas de controle 

de segurança (SIS) onde foi adotada a modelagem por meio da rede GHENeSys.  A 

verificação é feita através das técnicas de Model Checking e as propriedades a 

serem verificadas são especificadas em lógica temporal TCTL, que permite que 

sejam especificadas propriedades em tempo denso. 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

No capítulo 1, é apresentada uma introdução onde estão descritas as motivações, 

as justificativas, o objetivo e a metodologia de pesquisa utilizada para a elaboração 

deste trabalho. 

No capítulo dois, são apresentados os conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho.  Primeiramente é feita a contextualização dos 

Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS), seus aspectos normativos de 

desenvolvimento e verificação.  Após é feita uma introdução sobre a técnica de 

Model Checking e sobre as lógicas temporais utilizadas para a especificação das 

propriedades desejadas do sistema.  Com esse embasamento é feita uma 

apresentação dos ambientes de modelagem e verificação onde é apresentado com 

mais profundidade o ambiente GHENeSys que é o escolhido para o 

desenvolvimento do trabalho.  

No capítulo três é realizada a apresentação do ambiente proposto, onde são 

especificadas todas as etapas para o desenvolvimento dos programas de controle e 

sua verificação. 

No capítulo quatro deste trabalho é apresentado um exemplo de aplicação do 

desenvolvimento de um sistema de controle de SIS real utilizando o framework 

proposto. 

Por fim, no capítulo cinto são apresentadas as observações finais e as sugestões de 

trabalhos futuros. A seção de referências bibliográficas encerra este trabalho. 
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Neste trabalho ainda existem quatro anexos. O Anexo A apresenta uma introdução à 

metodologia PFS/MFG.  O Anexo B apresenta uma descrição mais detalhada das 

técnicas de Model Checking. No Anexo C é apresentada uma introdução às lógicas 

temporais CTL*, CTL e LTL.  Por fim, o Anexo D, contém os modelos em redes 

GHENeSys dos programas de controle desenvolvidos durante o exemplo de 

aplicação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURANÇA 

A partir da revolução tecnológica que se iniciou pelo século XIX, muitas soluções de 

engenharia propostas pelo homem para sistemas de produção passaram a ser 

implementadas de forma a apresentarem um comportamento automático através de 

uma lógica predefinida (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011).   Dessa forma foram criados 

os sistemas concebidos e feitos pelo homem e para o homem (ITO, 1991). 

Conforme (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), a dinâmica do sistema do ponto de vista 

de segurança é orientada pela ocorrência de eventos críticos, ou falhas, e dessa 

forma esses sistemas podem ser tratados como sistemas a eventos discretos (SED), 

bem como podem ser modelados e analisados através de métodos formais. 

SEDs são uma classe de sistemas onde as mudanças de estado ocorrem somente 

em certos pontos do tempo através de transições consideradas instantâneas 

(CASSANDRAS e LAFORTUNE, 2008). Para cada transição pode ser associado um 

evento pertinente ao sistema, que em geral ocorre em intervalos de tempos 

irregulares e desconhecidos e caracteriza um primeiro nível de indeterminismo com 

relação ao tempo (SANTOS FILHO, 2000) (RAMADGE e WONHAM, 1988). 

Segundo (IEC, 2003) o termo falha é definido como uma condição anormal que pode 

causar uma redução ou a perda da capacidade de uma unidade funcional. Ainda 

conforme (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), o termo falha crítica, pode ser usado 

sinônimo de um evento perigoso ou desvio da faixa de operação segura de uma 

variável controlada que conduz o processo industrial a um risco de magnitude não 

aceitável, ou seja, que esteja fora dos limites estabelecidos pelos regulamentos de 

uma corporação e/ou de normas e leis vigentes.  Do ponto de vista de segurança em 

um processo industrial, as falhas são usualmente binárias, isto é, apresentam 

somente dois estados (ex.: 0 / 1; Off / On) (MARCOS, ALVAREZ e FERNANDEZ, 

2005). 

2.1.1. Camadas de Redução de Riscos 

Riscos são inerentes à operação de processos industriais, e dessa forma níveis ou 

magnitudes aceitáveis para esse risco podem ser definidas através de regras 

corporativas, normas e/ou leis (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011).  Quando o risco de 
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um processo é maior do que o risco aceitável, são exigidas ações para redução 

deste risco (GOBLE, 1998). 

Para redução de riscos em processos industriais, podem ser utilizadas camadas 

individuais de redução de riscos dentro de uma estrutura hierárquica de controle.  

Tais camadas podem ser compostas por dispositivos, sistemas ou ações capazes de 

prevenir cenários com consequências indesejáveis, bem como as camadas devem 

ser independentes entre si (CRUZ-CAMPA e CRUZ-GOMEZ, 2010). A Figura 2.1, 

adaptada em (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), demonstra a redução do risco inicial de 

um processo até um nível aceitável através da implementação das três camadas 

demonstradas com destaque para camada do SIS. 

 

Figura 2.1 - Redução de riscos – conceitos gerais (baseada na Figura A.1 – IEC61508-5;1998). 

As várias classes de medidas associadas à redução do risco de um processo podem 

ser representadas a partir de um modelo de camadas conforme a Figura 2.2 

adaptada em (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011).  As camadas relacionadas com os SIS 

são projetadas para prevenção ou mitigação de riscos. 
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Figura 2.2 - Camadas de redução de riscos (adaptado da norma IEC 61511-1) 

As camadas de prevenção impedem a ocorrência de falhas críticas, desde que o 

projeto dessa camada preveja o diagnóstico e o tratamento adequado para cada 

falha.  Essa camada está relacionada com a concepção de procedimentos de 

controle para reduzir falhas críticas, sistemas de controle básico (BPCS) capazes de 

atender requisitos de segurança, alarmes, e Sistemas Instrumentados de 

Segurança.  

As camadas de mitigação são projetadas para reduzir as consequências geradas 

após a ocorrência de falhas críticas e podem envolver sistemas de proteção ativa - 

tais como válvulas de segurança, discos de ruptura, entre outros - sistemas de 

proteção passiva - como diques - planos de emergência, alarmes e por fim Sistemas 

Instrumentados de Segurança (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011). 
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2.1.2. Características de Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) 

Um Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) é um sistema de controle de 

segurança que objetiva a redução de riscos em processos, quando tais riscos tem 

uma magnitude superior ao aceitável para operação desse processo (SQUILLANTE 

JÚNIOR, 2011).  De forma geral, um SIS pode atuar tanto de forma a prevenir a 

ocorrência de uma falha crítica, quanto para mitigar as consequências geradas pela 

ocorrência de falhas criticas (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), (LUNDTEIGEN e 

RAUSAND, 2009). 

Um SIS pode ser implementado a partir do uso de sistemas mecânicos, elétricos, 

eletrônicos e eletrônicos programáveis (E/E/EPs). Tanto o presente trabalho quanto 

em (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) e (SOUZA, 2014) abordam o projeto de SIS 

implementados a partir do uso de sistemas eletrônicos programáveis ou 

controladores programáveis (CPs) de segurança.   

Conforme (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) e (GOBLE, 1998), no contexto descrito, a 

função de um SIS é monitorar eventos críticos no processo através de sensores de 

segurança e, através dos atuadores de segurança, executar ações pré-programadas 

no CLP de segurança com objetivo de retornar o processo a um estado seguro. 

Dessa forma, adicionalmente em (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), concluiu-se que o 

SIS é um sistema desenvolvido para causar a redução de riscos de um processo 

através da degeneração deste para um estado seguro de forma controlada, caso 

seja diagnosticada uma falha crítica. 

O SIS implementa uma ou mais funções instrumentadas de segurança (satefy 

instrumented function ou SIF), onde cada SIF procura detectar uma condição 

perigosa e automaticamente tomar as ações apropriadas nessa condição para trazer 

o processo a um estado seguro (CRUZ-CAMPA e CRUZ-GOMEZ, 2010). 

O nível de integridade de segurança (safety integrated level ou SIL) é a medida da 

segurança que se espera do SIS na realização de sua função quando solicitado 

(DUTUIT, et al., 2008).  Conforme (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), o SIL reflete a 

expectativa do usuário sobre um sistema ou dispositivo que em caso de falha, esta 

falha ocorra de maneira segura.   

Por falha segura, entende-se que é uma falha que quando diagnosticada faz com 

que o SIS degenere o processo de forma controlada levando este a um estado 
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seguro.  SIL são medidas de segurança associadas a sistemas e seus componentes 

e foram introduzidas durante o desenvolvimento da norma IEC 61508 (IEC, 2010).  

Pela norma são definidas quatro classes de SIL conforme Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Níveis de integridade de segurança (SIL) – (IEC 61508). 

Nível de integridade de 
segurança (SIL) 

Probabilidade de falha sob demanda 
(PFD) 

Fator de redução de risco 
(FRR) 

4 0,0001 – 0,00001 10000 - 100000 

3 0,001 – 0,0001 1000 - 10000 

2 0,01 – 0,001 100 - 1000 

1 0,1 – 0,01 10 - 100 

 

Segundo (ROUVROYE e VAN DEN BLIEK, 2002), a probabilidade de falha sob 

demanda (PFD) é a probabilidade média de que uma SIF não estará apta para 

executar sua função sob demanda do processo que ela protege.  A PFD é obtida 

através de um relatório de análise de riscos de um sistema.  Nesse relatório são 

inicialmente identificadas as SIFs relevantes, e para cara uma delas é definida uma 

PFD.  A PFD resultante de um sistema é obtida pela SIF mais crítica, ou seja, aquela 

que requer maior nível de segurança (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011). 

Conforme (GOBLE, 1998), o fator de redução de risco (FRR) é a relação entre o 

risco inerente e o risco aceitável ou, o inverso do PFD.  Risco inerente é o risco 

presente em um processo em operação normal.  Esse risco em alguns casos pode 

ser maior que o risco tido como aceitável, demandando a implementação de 

medidas de redução de risco (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011). 

Conforme (GOBLE e CHEDDIE, 2005) um SIS, como um controle básico de 

processo (BPCS), é composto de sensores, controladores e elementos de atuação.  

Embora boa parte do hardware pareça similar, esses sistemas têm funções 

completamente diferentes e é fundamental que haja autonomia entre eles, ou seja, 

um SIS jamais pode depender de controladores, sensores e elementos finais de um 

BPCS.   

Ainda conforme (GOBLE e CHEDDIE, 2005), o SIS opera em uma dinâmica 

completamente diferente de um BPCS. Enquanto o BPCS tem como função primaria 

manter uma variável de processo dentro de um limite, um SIS monitora uma variável 
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de processo e inicia ações quando necessário.  Além do mais, sendo o BPCS 

desenvolvido de forma orientada a tolerância a falhas não críticas, ou seja, que 

podem ser regeneradas, o SIS fica responsável pelo tratamento de situações 

residuais e perigosas que normalmente ocorrem em intervalos muito grandes de 

tempo.  Dessa forma o SIS fica inativo durante grandes períodos de tempo, 

enquanto o BPCS está em operação contínua. 

De acordo com (GOBLE e CHEDDIE, 2005), como a operação de um BPCS é 

contínua e existe grande dinâmica na variação dos sinais desse sistema, suas falhas 

podem ser mais facilmente detectadas pelo operador.  No caso do SIS, como esse 

entra em ação somente quando uma condição potencialmente perigosa é detectada, 

pode ser muito difícil para o operador detectar alguns tipos de falhas sob controle 

exclusivo do SIS, principalmente quando o processo continua aparentemente 

operando de forma normal para o BPCS na ocorrência dessa falha. 

2.1.3. Controlador programável de segurança 

O sistema eletrônico programável (PES) é definido por norma IEC 61508 como um 

dos sistemas utilizados para realização das funções de segurança em aplicações 

críticas.  Esse sistema é composto por circuitos de entrada, um processador (CPU) e 

circuitos de saída (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011).  No contexto de (SQUILLANTE 

JÚNIOR, 2011) e (SOUZA, 2014), bem como neste trabalho, o CP de segurança é 

um controlador programável designado para o uso em aplicações relacionadas com 

a segurança funcional (LIU, et al., 2008). 

Conforme (IEC, 2010), um CP de segurança difere de um CP convencional por 

possuir função de diagnóstico implementada em cada elemento do CP, por 

apresentar arquiteturas em redundância para tratamento de falhas de hardware, por 

possuir garantia de falha segura, ou seja, quando há falha de um elemento, essa 

falha não coloca todo o sistema em estado não seguro, e por fim, esses 

equipamentos devem possuir certificações específicas e mais exigentes de acordo 

com a norma IEC 61508. 

2.1.4. Normas aplicáveis à segurança 

As principais normas aplicadas à segurança funcional e integridade de SIS para 

processos gerais e industriais são as normas IEC 61508 e IEC 61511. A IEC 61508 
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é uma norma internacional desenvolvida pela International Electrotechnical 

Commission (IEC) que se aplica à segurança funcional de equipamentos elétricos, 

eletrônicos e eletrônicos programáveis (E/E/EP).  Essa norma é considerada um 

documento padrão, pois outras normas para diferentes seguimentos e aplicações 

são derivadas desta norma, e objetiva a orientação no desenvolvimento de normas 

complementares e a permissão que equipamentos E/E/EP e softwares relacionados 

à segurança sejam desenvolvidos, testados e certificados (SQUILLANTE JÚNIOR, 

2011). 

A norma IEC 61511 é uma das normas derivadas da IEC 61508 que se aplica a 

integridade de SIS em indústrias de processo.  A IEC 61511 estabelece requisitos 

para o ciclo de vida de segurança de um SIS, que vai da especificação até o 

decomissionamento deste.  Esse ciclo de vida de segurança é demonstrado na 

Figura 2.3.  Também é importante citar que conforme a IEC 61511 cada fase do 

ciclo de vida de segurança deve ser definida conforme suas entradas, saídas e 

atividades de verificação conforme pode ser observado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Ciclo de vida de segurança (Adaptado da IEC 61511). 
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2.1.5. Requisitos para programas de controle de SIS 

No contexto de (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) e (SOUZA, 2014), bem como neste 

trabalho, o programa de controle é o código usado para diagnóstico e tratamento de 

falhas críticas de um processo.  O código é desenvolvido e compilado através de um 

software próprio3 e por fim é transferido para a memória de programa do PES ou 

controlador programável de segurança.  Dessa forma, torna-se possível a execução 

do código que implementa as funções de segurança especificadas no projeto do SIS 

(SQUILLANTE JÚNIOR, 2011). A norma IEC 61511 ainda estabelece quais tipos de 

linguagens de programação podem ser utilizadas para codificação do programa de 

controle a partir do nível de integridade de segurança (SIL) da aplicação. 

Conforme (IEC, 2003) e (MAYR, PLÖSCH e SAFT, 2011) o desenvolvimento do 

programa de controle de segurança também deve ser de acordo com um ciclo de 

vida.  Além disso, cada fase do ciclo vida do programa de controle de segurança 

deve ser definida em termos de suas atividades elementares, objetivos, entradas 

necessárias, saídas bem com os requerimentos e atribuições de verificação.  As 

atividades e passos de verificação que estão demonstrados na Figura 2.4 - também 

conhecido como modelo em V - são considerados como suficientes para integridade 

da segurança e a complexidade da maioria dos projetos. 

O ciclo de desenvolvimento para programas de controle de segurança demonstrado 

na Figura 2.4 é composto de várias fases que regem desde a análise dos 

requerimentos do SIS até os processos de validação e verificação dos programas de 

controle e seus módulos.   

A primeira fase (número 12.2 da Figura 2.4) é a especificação dos requerimentos do 

programa de segurança.  Nela devem ser descritos os requerimentos para cada 

subsistema do SIS necessário para a implementação das funções instrumentadas 

de segurança (SIFs) necessárias (IEC, 2003). 

A segunda fase (números 12.4.3 e 12.4.4 da Figura 2.4) se refere ao design da 

arquitetura do programa de controle. Nela deve ser apresentada uma descrição 

detalhada da estrutura interna e da operação de cada subsistema do SIS e suas 

interações.  Também nessa fase devem ser identificados os métodos, técnicas e 

                                             
3 Software que permite a programação do código de controle em linguagem do CLP, normalmente 
prevista na norma IEC 61131-3. 
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ferramentas que serão usados para o desenvolvimento dos programas, bem como 

tais escolhas devem ser justificadas (IEC, 2003). 

 

Figura 2.4 - Ciclo de desenvolvimento de software de segurança. Adaptado da IEC 61511. 

A terceira e quarta fases (número 12.4.5 da Figura 2.4) se referem ao 

desenvolvimento do programa de controle e seus módulos.  Nelas é requerido que 

os programas de controle sejam desenvolvidos de forma estruturada objetivando um 

design modular e funcional que possa ser facilmente testado e modificado de forma 

segura, caso necessário (IEC, 2003). 

A quinta fase se refere à codificação dos programas de controle, seja ela 

automática, a partir de módulos reutilizáveis ou manual. A codificação do programa 

deve seguir os requerimentos da norma IEC61508-3 (IEC, 2010). 

A sexta fase (número 12.4.6 da Figura 2.4) se refere aos testes dos módulos do 

programa de controle objetivando a verificação do mapeamento correto das entradas 

e saídas do sistema físico com relação à lógica da aplicação bem como se cada 

função pretendida está sendo executada de forma correta (IEC, 2003). 
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A sétima fase (número 12.4.7 da Figura 2.4) se refere aos testes do programa de 

controle como um todo, nela deve ser verificado que todos os módulos e 

componentes do programa de controle interajam de forma correta (IEC, 2003).  As 

técnicas para os testes requeridos na sexta e sétima fases são listadas na Tabela 

2.2. As referências, que são informativas, indicam as descrições detalhadas dos 

métodos apresentados na norma IEC61508-7 de acordo com o seguinte significado: 

 R” indica que uma técnica é recomendável. 

 “HR” indica que uma técnica é altamente recomendável. 

 “---“ indica que uma técnica não possui recomendação nem restrição para seu 

uso.   

 Conforme a IEC61508-7 o rigor de uma técnica foi informalmente classificado, 

onde: 

o “R1” significa critério de aceitação objetivo limitado ou inexistente; 

o “R2” significa critério de aceitação objetivo que pode dar um alto nível 

de confiança que uma propriedade foi alcançada; 

o “R3” significa que houve um raciocínio sistemático e objetivo que uma 

propriedade foi alcançada e;  

o “-“ indica que a técnica não é relevante para tal propriedade. 

O índice de rigor informado na Tabela 2.2 se refere somente ao rigor de determinada 

técnica com relação ao atendimento aos requerimentos de segurança.  

Tabela 2.2 - Técnicas de testes de software e rigor (adaptado das tabelas A.5 e C.5 da IEC61508-3 
(IEC, 2010)) 

Técnica 
Ref. IEC 
61508-7 

SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 Rigor 

1 Testes probabilísticos C.5.1 --- R R R R1/R2 

2 Analise e testes dinâmicos B.6.5 R HR HR HR R1/R2 

3 Gravação e análise de dados C.5.2 HR HR HR HR R1 

4 Testes funcionais e de caixa preta 
B.5.1 
B.5.2 

HR HR HR HR R1/R2 

5 Teste de performance B.6 R R HR HR R1/R2 

6 Testes baseado em modelos C.5.27 R R HR HR R2/R3 

7 Teste de interface C.5.3 R R HR HR R1/R2 

8 Testes de gerenciamento C.4.7 R HR HR HR - 
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9 

Rastreabilidade posterior entre as 
especificações do design do 
software e a especificação dos 
testes de modulo e integração 

C.2.11 R R HR HR - 

10 Verificação formal C.5.12 --- --- R R R3 

 

A oitava fase (número 12.5 da Figura 2.4) objetiva demonstrar que o programa de 

controle de segurança desenvolvido atende suas especificações quanto este for 

carregado e está em execução no hardware (CP) do SIS (IEC, 2003).  As técnicas 

recomendadas para os testes requeridos na oitava fase são listadas na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - Técnicas de testes de hardware e rigor (adaptado das tabelas A.6 e C.6 da IEC61508-3 
(IEC, 2010)) 

Técnica 
Ref. IEC 
61508-7 

SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 Rigor 

1 Testes funcionais e de caixa preta 
B.5.1 
B.5.2 

HR HR HR HR R1/R2 

2 Teste de performance B.6 R R HR HR R1/R2 

3 

Rastreabilidade posterior entre as 
especificações do design do 
software e a especificação dos 
testes de modulo e integração 

C.2.11 R R HR HR - 

 

Por fim, a nona e última fase objetiva a validação do sistema como um todo, ou seja, 

se o sistema integrado está de acordo com a especificação dos requerimentos de 

segurança no nível de integridade de segurança requerido (IEC, 2003). As técnicas 

para validação requeridos na nona fase são listadas na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Técnicas para validação e rigor (adaptado das tabelas A.7, B.5, C.7 e C.15 da IEC61508-
3 (IEC, 2010)) 

Técnica 
Ref. IEC 
61508-7 

SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 Rigor 

1 Testes probabilísticos C.5.1 --- R R HR R1/R2 

2 Simulação do processo C.5.18 R R HR HR R1/R2 

3 Modelagem       

3a Data flow diagrams C.2.2 R R R R R1 

3b Finite state machines B.2.3.2 --- R HR HR R3 
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3c Métodos formais 
B.2.2 
C.2.4 

--- R R HR R3 

3d Time Petri nets B.2.3.3 --- R HR HR R1 

3e Modelagem de performance C.5.20 R HR HR HR R1 

3f Prototipagem / animação C.5.17 R R R R R1 

3g Diagramas estruturais C.2.3 R R R HR R1 

4 Testes funcionais e de caixa preta 
B.5.1 
B.5.2 

HR HR HR HR R1/R2 

5 

Rastreabilidade posterior entre as 
especificações do design do 
software e a especificação dos 
testes de modulo e integração 

C.2.11 R R HR HR - 

6 

Rastreabilidade anterior entre as 
especificações do design do 
software e a especificação dos 
testes de modulo e integração 

C.2.11 R R HR HR R1 

 

2.1.6. Verificação de programas de controle de SIS 

Primeiramente é importante notar que existe uma grande variedade de aplicações 

do conceito de verificação aplicado a SIS. Em muitos casos, como (BUKOWSKI, 

2009) e (GOBLE e CHEDDIE, 2005), esse termo denota a verificação matemática e 

testes de provas que são realizados em uma determinada SIF objetivando encontrar 

falhas que não sejam automaticamente detectadas pela SIF.  Em outros casos, 

foram considerados contextos específicos para a modelagem e verificação de 

programas de controle de SIS, sendo encontradas diferentes abordagens na 

literatura. 

Em (LAHTINEN, 2008) é proposta a modelagem do programa de controle do SIS 

através do uso de autômatos seguros temporizados, pois de acordo com o autor 

essa ferramenta de modelagem é mais apropriada para sistemas onde o tempo é 

um elemento crítico. No trabalho também é proposta uma sistemática para 

modelagem e verificação de sistemas de tempo real.  A modelagem e a verificação 

são realizadas através da ferramenta UPPAAL, pois nela é possível a modelagem 

por meio de autômatos temporizados de segurança e a verificação automática de 

propriedades em lógica temporal TCTL através de técnicas de Model Checking. 
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Já em (BOLOGNA, et al., 2001) é proposta uma abordagem integral para análise de 

segurança aplicada a um sistema de controle de uma planta de geração de energia. 

Na proposta é considerada uma abordagem unificada para avaliação da segurança 

do sistema de controle como um todo, hardware e software.  Para o hardware é 

considerada uma análise probabilística para avaliação da confiabilidade do sistema 

e suas partes.  Para o software foi considerada pelo autor uma abordarem 

determinística, objetivando a verificação da existência ou não de caminhos que 

levem a estados indesejados, para tal o sistema existente foi modelado através de 

autômatos finitos e verificados na ferramenta SMV que implementa técnicas de 

Model Checking simbólico. 

A proposta de (BAUER, et al., 2009) faz uso de ferramentas específicas para testes 

e software e se preocupa com métodos para busca de casos de teste, ou cenários 

de teste mais abrangentes e com a melhor cobertura possível. 

Em (THRAMBOULIDIS, SOLIMAN e FREY, 2077) é proposta uma abordagem para 

atualização de aplicações industriais de segurança.  Nesse trabalho é apresentada 

uma metodologia para verificação automática de aplicações industriais de segurança 

baseadas na norma IEC 61131 desenvolvidas através de diagrama de blocos (FBD) 

e que utiliza blocos de segurança (SFB) definidos pelo PLCopen4.  Para tal, é 

proposta uma transformação automática dos programas de controle em FBD 

expressos através do formato PLCopen XML, em autômatos temporizados, para 

posterior verificação automática na ferramenta UPPAAL. 

Com base nas propostas discutidas nesse item, é possível verificar que as 

abordagens descritas têm como foco de análise e verificação de sistemas que já se 

encontram inteiramente ou parcialmente implementados, sendo a modelagem 

aplicada ao comportamento de um sistema existente.  Também é importante notar 

que nenhuma das abordagens descritas, bem como em outras abordagens 

pesquisadas, existe uma diferenciação entre o SIS de prevenção e o de mitigação, 

conforme previsto pela norma IEC 61511 (IEC, 2003), no que diz respeito ao 

tratamento dado a modelagem e a verificação destes bem como não é levada em 

consideração as interações entre esses sistemas em sua operação conjunta. 

                                             
4 PLCopen é uma organização independente com foco na harmonização na programação de controle 
e das aplicações de desenvolvimento.  Essa organização cria especificações e implementações para 
redução de custos na engenharia industrial baseadas na norma IEC 61131-3. 
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2.1.7. Camadas SIS de prevenção e mitigação 

A partir dos modelos dos programas de controle resultantes das sistemáticas 

propostas em (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) e (SOUZA, 2014) para o diagnóstico e 

tratamento de falhas críticas em SIS de prevenção e mitigação respectivamente 

esses modelos divergem em várias formas dos modelos de programas de BPCS. 

Primeiramente, os modelos dos processos existentes em um SIS, sejam de 

mitigação ou prevenção, apresentam uma estrutura onde as lógicas de controle 

estão sendo executadas na forma de múltiplos processos que evoluem de forma 

paralela e assíncrona. Este tipo de comportamento dinâmico não é muito comum em 

programas de controle BPCS onde os processos normalmente são sequenciais. 

Mesmo com a divisão das atividades em várias linhas, um programa BPCS 

normalmente é modelado em uma única rede que apresenta uma sincronia entre a 

maioria dos processos envolvidos e uma lógica mais sequencial e linear, enquanto 

um programa de controle SIS é modelado em uma estrutura normalmente composta 

por várias redes relativamente independentes.   

Um programa de controle de um SIS, seja de prevenção ou mitigação, implementa 

uma SIF através de uma lógica de controle para o tratamento de uma ou mais falhas 

e essas lógicas são representadas por várias redes.  No caso de (SQUILLANTE 

JÚNIOR, 2011), por exemplo, são propostos três modelos em redes diferentes para 

cada SIF e várias SIFs podem ser implementadas no programa de controle do SIS. 

Segundo, os programas resultantes da arquitetura de controle SIS de mitigação 

propostos em (SOUZA, 2014) possuem algumas características que os diferenciam 

até dos programas de SIS de prevenção.  Nesses programas de SIS de mitigação 

são previstos módulos preditivos, que acompanham o valor diferencial de uma 

variável bem como faixas de valores na detecção de um fenômeno que podem 

acionar determinada SIF ou outra, dependendo da faixa.  

Por fim, um aspecto que deve ser levado em consideração é a interação entre os 

SIS de prevenção e mitigação.  Normalmente, esses sistemas não são 

desenvolvidos de forma unificada e dessa forma suas possíveis interações não são 

consideradas, bem como os efeitos dessa integração dos sistemas sobre a eficácia 

do sistema integrado.  Por exemplo, apesar de não permitido pela IEC 61511 esses 

sistemas podem, em casos práticos, compartilhar sensores e atuadores e em outro 

caso, falhas diferentes poderiam encadear em SIFs semelhantes nos dois sistemas. 
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2.2. Verificação formal 

2.2.1. Introdução 

Nos dias atuais, sistemas de hardware e software são amplamente utilizados em 

aplicações onde falhas são inadmissíveis, entre eles temos, comercio eletrônico, 

controle de tráfego aéreo, instrumentos médicos e controladores industriais de 

processo e de segurança. Dessa forma, a demanda por sistemas de alta 

confiabilidade é altíssima e quanto mais tais sistemas estão presentes em nossas 

vidas, maior é a responsabilidade em garantir a confiabilidade destes (CLARKE, 

GRUMBERG e PELED, 1999).   

Conforme (BAIER e KATOEN, 2008), a verificação de um sistema é utilizada para 

confirmar se esse sistema possui, ou não, determinadas propriedades. Os métodos 

formais podem ser considerados como “a matemática aplicada para a modelagem e 

análise de sistemas” e objetivam a verificação de sistemas com rigor matemático. 

Métodos formais são listados como técnicas “altamente recomentadas” de 

verificação formal para o desenvolvimento de sistemas seguros conforme normas do 

IEC (International Electrotechnical Commission) e da ESA (European Space 

Agency). 

De acordo com (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999) e (DEL FOYO, 2009), e 

delimitando-se às definições de verificação e validação de (IEEE COMPUTER 

SOCIETY, 1990) têm-se quatro abordagens fundamentais para verificação formal: 

 Verificação de satisfabilidade: Nessa abordagem a descrição do sistema , 

bem como suas especificações  devem ser representadas por fórmulas 

lógicas.  A verificação consiste em provar que →  é um teorema, ou que 

→  é uma contradição. 

 Prova de teoremas ou Raciocínio dedutivo: Nessa abordagem tanto o 

comportamento do sistema quanto suas especificações são dadas por 

fórmulas em determinada representação formal.  Essa representação 

normalmente é composta por conjuntos de axiomas e regras de inferência e a 

verificação consiste em demonstrar uma propriedade desejada a partir dos 

axiomas. A princípio, tal técnica era usada somente para verificação de 

sistemas críticos, pois a importância de tais sistemas justificava a utilização 

de profissionais altamente qualificados e experientes em raciocínio lógico 
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bem como o longo tempo que tal técnica demanda para verificação de 

sistemas mais complexos.  Uma vantagem desse método é a possibilidade da 

verificação de sistemas de infinitos estados, porém, nesse caso, mesmo 

utilizando ferramentas de software não há limites de tempo e recursos que 

possam ser consumidos na busca de uma prova para determinada 

propriedade. 

 Simulação e testes: Tanto simulação quanto testes envolvem experimentos 

com o sistema antes que esse seja colocado em funcionamento.  Enquanto a 

simulação é realizada com um modelo ou abstração do sistema (normalmente 

representado por um sistema estado-transição), testes são realizados com o 

sistema em si.  Em ambos os casos os métodos são baseados na emissão de 

sinais ou dados de entrada e verificação das saídas correspondentes.  Tais 

métodos podem ser uma maneira economicamente viável para descoberta de 

erros, porém, raramente é possível verificar todas as interações possíveis e 

potenciais erros através deles.  É importante notar que apesar de serem 

amplamente aplicados, os processos de simulação e testes não devem ser 

enquadrados como processos de verificação formal, mas sim como mais um 

processo, dentre vários aplicados para validação de sistemas. 

 Verificação de modelos ou Model Checking: Nessa abordagem o sistema é 

descrito através de sistemas estado-transição e as especificações são 

representadas por fórmulas lógicas.  O objetivo é a verificação se o sistema 

descrito satisfaz as fórmulas especificadas. 

2.2.2. Model Checking 

Em sua definição clássica proposta em (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), 

Model Checking é uma técnica de verificação para sistemas distribuídos de estados 

finitos onde, graças a tal restrição, a verificação pode ser realizada de forma 

automática.  O procedimento básico faz uma busca exaustiva do espaço de estados 

de um sistema para verificação da validade de alguma propriedade.  Com tempo 

suficiente o procedimento sempre será finalizado com uma resposta positiva ou 

negativa, em caso negativo, uma contra prova é apresentada pelo sistema 

auxiliando o projetista a localizar a fonte do erro. 
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Conforme (ALUR, COURCOUBETIS e DILL, 1990), o Model Checking é uma das 

técnicas de verificação automática de sistemas concorrentes de estados finitos de 

maior sucesso.  Uma propriedade dada em uma lógica temporal é automaticamente 

comparada com o modelo estado-transição que representa o comportamento do 

sistema a ser verificado.  Ou seja, dado um modelo estado-transição  e uma 

fórmula , a verificação através da técnica de Model Checking nada mais é do que 

uma busca pelo espaço de estados por estados de  que satisfaçam , ou seja 

	 ∈ 	|	 , ⊨  (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999).  Uma descrição das 

técnicas de Model Checking CTL e para autômatos pode ser vista no ANEXO B. 

A aplicação do Model Checking para verificação de um sistema é composta 

basicamente das seguintes tarefas (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999): 

 Modelagem: Primeiramente o sistema é modelado através de um formalismo 

aceito pela ferramenta de verificação a ser utilizada. 

 Especificação: Antes da verificação propriamente dita é necessário listar as 

propriedades desejadas do sistema. Tais especificações normalmente são 

descritas através de alguma lógica temporal, pois assim se torna possível a 

descrição do comportamento temporal desejado do sistema.  É importante 

notar que a técnica de Model Checking é utilizada para verificar se o sistema 

satisfaz determinadas especificações, é impossível verificar se tais 

especificações cobrem todas as propriedades que o sistema deve satisfazer. 

 Verificação: Normalmente esse processo é realizado de forma inteiramente 

automática, exceto pela análise dos resultados, caso erros tenham sido 

encontrados. Nesse caso, o software fornece contra exemplos para a 

propriedade não encontrada, auxiliando o projetista na localização do erro no 

sistema. 

Durante a implementação inicial do algoritmo de Model Checking as relações de 

transições eram representadas por listas adjacentes, o que era muito prático para 

sistemas simples com poucos estados (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Essa abordagem para construção do espaço de estados é chamada de enumerativa, 

ou seja, todos os comportamentos possíveis são enumerados para se determinar se 

um dado comportamento satisfaz as especificações (DEL FOYO, 2009). 

Entretanto, essa abordagem para representação não era funcional em sistemas 

complexos devido à dificuldade de se lidar com grafos estado-transição com um 
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número de elementos elevado (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999).  Para tais 

sistemas foi desenvolvida uma nova abordagem chamada de simbólica.  Nela o 

espaço de estados é particionado em classes equivalentes de tal forma que os 

estados pertencentes a cada classe são equivalentes em relação ao modelo estado-

transição investigado e à propriedade em verificação (DEL FOYO, 2009).  

Porém o uso efetivo da abordagem simbólica somente foi possível após a introdução 

de estruturas de dados apropriadas para representar espaços de estados 

numerosos.  Essas estruturas são chamadas de diagramas ordenados de decisão 

binária (OBDD, do inglês) (BRYANT, 1986).   

Dentre as técnicas para melhoria do problema da explosão do espaço de estados, 

temos a redução parcial de ordem (PELED, 1994) que faz com que seja possível a 

diminuição do número de sequências que devem ser consideradas, pois quando 

uma especificação não consegue diferenciar sequências que diferem apenas pela 

ordem em que os eventos simultâneos são executados, somente uma sequência é 

levada em consideração e dessa forma o número de estados considerados no 

espaço de estados é reduzido (DEL FOYO, 2009). 

Mesmo a representação simbólica e a redução parcial de ordem tendo contribuído 

fortemente para o aumento do tamanho do sistema que pode ser verificado, muitos 

sistemas reais ainda são muito grandes para uma aplicação eficiente do Model 

Checking, e dessa forma, outros métodos de redução do espaço de estados são 

necessários (DEL FOYO, 2009).   

Uma outra técnica envolve o uso de abstração (DAMS, GERTH e GRUMBERG, 

1997) em sistemas onde as especificações descrevem relacionamentos 

relativamente simples entre os valores dos dados do sistema em questão.  A 

abstração normalmente é especificada através de um mapeamento entre os valores 

dos dados reais do sistema e um conjunto pequeno de valores de dados abstratos.  

Ao se estender o mapeamento para os estados e suas transições é possível 

produzir uma abstração do sistema em questão que, normalmente, é muito menor 

que o sistema original, tornando a atividade de verificação muito mais simples e 

rápida (DEL FOYO, 2009).   

Além dessas técnicas, também podemos citar as técnicas de simetria (CLARKE, et 

al., 1996), indução (WOLPER e LOVINFOSSE, 1990) e de modularidade dos 
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sistemas (GRUMBERG e LONG, 1994) que também podem contribuir para melhorar 

o problema da explosão do espaço de estados. 

2.2.3. Modelagem de sistemas 

Conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), a primeira etapa para a 

verificação de sistemas é a construção de um modelo formal desse sistema.  Essa 

modelagem deve contemplar as todas as propriedades desejáveis a esse sistema e 

ao mesmo abstrair detalhes que não afetam o processo de verificação e tornaria 

esse processo mais complexo. 

Este trabalho, bem como as técnicas aqui descritas, estão focados em uma classe 

de sistemas conhecida por sistemas reativos.  Conforme (MANNA e PNUELI, 1995 ), 

sistemas reativos são sistemas que tem como principal característica e função uma 

interação contínua com seu ambiente.  Muitos sistemas reativos normalmente são 

concebidos para operarem de forma contínua e constituídos de vários processos 

simultâneos. 

Devido a essas características, os sistemas reativos não podem ser modelados de 

forma satisfatória somente através do comportamento de suas entradas e saídas.  

Nesses sistemas, a primeira propriedade que deve ser levada em consideração é o 

estado.  Também é necessário levar em consideração como o estado do sistema 

evolui no tempo em consequência de determinados eventos.  Tal evolução pode ser 

descrita como a mudança de estado do sistema antes e depois de um evento, e 

essa mudança de estados define uma transição (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 

1999). 

Um aspecto crítico na modelagem de sistemas distribuídos é a granularidade das 

transições.  Um erro comum é a modelagem de transições muito grosseiras, pois, 

nesse caso o modelo estado-transição poderá não incluir estados observáveis no 

sistema real e dessa forma a verificação poderá não encontrar erros importantes no 

sistema.  Outro erro comum é a modelagem de transições muito granulares, pois, 

nesse caso o modelo poderá atingir estados que não existem no sistema real e 

dessa forma a verificação poderá encontrar erros espúrios que não ocorreriam no 

sistema real (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Dessa forma, para demonstração do comportamento dinâmico dos sistemas reativos 

é necessária a definição de modelos estado-transição apropriados.   
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2.2.3.1. Rede de Petri (PN) 

Um sistema instrumentado de segurança (SIS) pode ser visto como um sistema 

dirigido por eventos e que apresenta características funcionais como reinicialização, 

assincronismo, paralelismo, concorrência, etc., dessa forma, tais sistemas podem 

ser tratados como SEDs e,  dessa forma para o desenvolvimento dos modelos de 

diagnóstico e tratamento de falhas críticas podem ser utilizadas redes de Petri 

interpretadas (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011). 

Rede de Petri (PN) pode ser considerada como uma ferramenta gráfica e 

matemática que fornece uma forma uniforme para modelagem, análise e projeto de 

SEDs (ADAM, ATLURI e HUANG, 1998) (NASSAR, et al., 2008) (ZURAWSKI e 

ZHOU , 1994), sendo efetiva como técnica de descrição e especificação de 

processos (HAMADI e BENATALLAH, 2003) (MORALES, MELO e MIYAGI, 2007) 

(YOO, JEONG e CHO, 2010). Redes de Petri (PN) permitem representações que 

podem ser usadas tanto como modelo conceitual quanto modelo funcional de um 

sistema.  Elas também permitem analisar e validar o funcionamento de um sistema 

em cada fase de seu ciclo de desenvolvimento. PN também podem ser utilizadas 

como uma ferramenta de comunicação por garantir o formalismo necessário para 

integrar equipes de projeto, permitindo fácil interpretação e identificação dos 

processos, do comportamento dinâmico dos processos e/ou dos sistemas em 

modelagem (NASSAR, et al., 2008). 

Os modelos baseados em PN podem ser usados para avaliação qualitativa e 

quantitativa, podendo envolver análises de propriedades comportamentais e 

avaliações de desempenho. Além disso, com o desenvolvimento de simuladores na 

década de 90 (ZURAWSKI e ZHOU , 1994), tem-se à disposição ferramentas para 

edição e análise de modelos que possibilitam a representação da dinâmica do 

sistema e sua estrutura em diversos níveis de abstração, de acordo com sua 

complexidade (NASSAR, et al., 2008). PN também são capazes de modelar a 

sincronização de processos, a ocorrência de eventos assíncronos, de operações 

concorrentes e de conflitos, ou do compartilhamento de recursos (ADAM, ATLURI e 

HUANG, 1998) (NASSAR, et al., 2008) (ZURAWSKI e ZHOU , 1994).  

Desde sua apresentação por Carl Adam Petri (BRAUER e REISIG, 2006), PN têm 

sido usadas na modelagem e análise de diferentes tipos de sistemas e aplicações 

tais como: protocolos distribuídos (KANESHIRO, GARCIA MELO e MIYAGI, 2007), 
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aplicações industriais (NASSAR, et al., 2008) (ZURAWSKI e ZHOU , 1994), 

diagnóstico e tratamento de falhas não críticas (MORALES, MELO e MIYAGI, 2007) 

(RIASCOS, SIMOES e MIYAGI, 2007) (RU e HADJICOSTIS, 2008), fluxo de 

processos  (KIEPUSZEWSKI, HOFSTEDE e AALST, 2002), controle supervisório 

(LEE, ZANDONG e LEE, 2004) entre outras.  

2.2.3.1.1. Formalização 

A PN pode ser representada por uma n-upla , , , , , sendo  e  

conjuntos finitos, não nulos e disjuntos.   é o conjunto de lugares e  é o conjunto 

de transições.  é o conjunto das relações de transição que também é conhecido por 

conjunto de arcos orientados.  é um conjunto de números naturais não nulos  

que representam os pesos de cada arco orientado.  é um conjunto de números 

naturais  que representa a quantidade inicial de marcas nos lugares, que 

também é conhecido como marcação inicial da PN. O número de marcas num lugar 

específico  é denotado por  (MURATA, 1989) (ZURAWSKI e ZHOU , 1994) 

(YOO, JEONG e CHO, 2010) (LI e ZHOU, 2004). 

Uma estrutura de PN é chamada de ordinária se ∀ ∈ , 1 e, por isso, é 

denotada como 	 , , , e é pura se, e somente se ∃ , ∈ ∪

| , ∈ ∧ , ∈  (LI e ZHOU, 2004). 

Em uma estrutura 	 , , ,  o pre-set ∈ ∪  é definido como ⦁ ∈ ∪

| , ∈ . O pós-set ∈ ∪  é definido como ⦁ ∈ ∪ | , ∈  

(MURATA, 1989).  

Numa PN ordinária e pura, uma transição ∈  está habilitada em uma marcação 

qualquer  (simbolicamente ) se, e somente se, para ∀ ∈ ⦁ , 0. Uma 

transição ∈  habilitada em  pode ser disparada e, como resultado de seu 

disparo tem-se uma nova marcação  que é denotado por , com 

1 se ∈ ⦁ \ ⦁; 1 se ∈ ⦁\⦁ ; e 1 nos 

demais casos para todo ∈  (ADAM, ATLURI e HUANG, 1998) (LI e ZHOU, 2004). 

A PN é chamada de rede marcada e limitada se, e somente se, ∃ ∈ , ∀ ∈

,  e para ∀ ∈ , , onde ,  é o conjunto das marcações na PN 

alcançáveis a partir de . No caso particular de 1 a PN é chamada de segura. 
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A PN é dita pura se, e somente se, não há loops, isto é,	∄ , ∈ ∪

, , ∈ ∧ , ∈  (LI e ZHOU, 2004). 

Outra representação formal da PN é por meio de matriz de incidência e equações de 

estados. A matriz de incidência numa rede de Petri , , , ,  é  

representada por  indexada por  e  tal que ∈ , ∈  e ⊆ ∪

 com  indicando o arco orientado que liga o lugar  à transição  ou a 

transição  ao lugar , sendo  (MURATA, 1989). 

No caso de uma PN ordinária e pura, a matriz  é tal que 1 se ∈

⦁ \ ⦁, 1 se ∈ ⦁\⦁  e 0 nos demais casos (ZURAWSKI e ZHOU , 

1994). 

A dinâmica de um sistema indica a forma com que os estados mudam e as regras 

para tais mudanças de estados da PN são a base do sucesso dessa ferramenta na 

modelagem de sistemas dinâmicos (MURATA, 1989). 

2.2.3.1.2. Representação gráfica 

Conforme (CASSANDRAS e LAFORTUNE, 2008) e (MIYAGI, 2001), existe uma 

representação gráfica para cada elemento de uma PN, de acordo com a Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Representação gráfica dos elementos de uma PN. 

Além dos elementos, também é importante demonstrar graficamente a evolução 

dinâmica do sistema através da evolução da marcação na PN, conforme pode ser 

visto na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Representação da dinâmica da PN, em que (a) é a PN antes do disparo de t e (b) é a PN 
depois do disparo de t. 

2.2.3.1.3. Propriedades 

PN possui propriedades que permitem identificar a presença ou ausência de 

comportamentos e funcionalidades específicas do domínio da aplicação do sistema 

em estudo. As propriedades podem ser distinguidas em comportamentais e 

estruturais (ZURAWSKI e ZHOU , 1994). 

As propriedades comportamentais, também conhecidas como boas propriedades 

são as propriedades que dependem do estado inicial da PN, ou seja, da marcação 

inicial . Já as propriedades estruturais não dependem do conjunto de marcas 

iniciais da PN, mas sim de sua topologia (ZURAWSKI e ZHOU , 1994). 

2.2.3.1.3.1. Alcançabilidade 

Alguns sistemas de controle necessitam ser avaliados pela sua capacidade de 

alcançar algum estado específico. Uma possível forma de verificar se um sistema 

pode alcançar um estado desejado ou indesejado é modelá-lo com PN e verificar se 

o modelo é capaz de alcançar tal estado. Para verificação da possibilidade do 

modelo alcançar algum estado específico é feita uma busca por uma sequência de 

disparos de transições que resultariam na transformação de uma marcação inicial 

 em uma marcação , onde  representa o estado específico e a sequência de 

disparos representa o comportamento funcional requerido (ZURAWSKI e ZHOU , 

1994). 
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A existência de mais de uma sequência de disparos de transições que levam uma 

PN com marcação de  para uma marcação  indica que o modelo em PN possui 

formas alternativas para que certos estados sejam alcançados. Tal possibilidade 

pode ser um indicativo da presença de comportamentos funcionais imprevistos do 

sistema real (ZURAWSKI e ZHOU , 1994).  

Dada uma rede 	 , , , , , se ∃ ∈  tal que  então  é 

alcançável a partir de  ou, se ∃ ∈  tal que ⋯

, então  é alcançável a partir de  (HAN, et al., 2008). Em outras palavras, a 

marcação  é dita alcançável a partir de uma marcação  se existe uma 

sequência de disparos de transições que transformam  em , ∈ , onde 

 denota o conjunto de todas as marcações possíveis partindo de  

(ZURAWSKI e ZHOU , 1994). 

2.2.3.1.3.2. Limitabilidade e Segurança 

Em PN, a propriedade que verifica a capacidade de um lugar é a limitabilidade.  Uma 

rede é dita k-limitada se o número de marcas em qualquer lugar , em que ∈ , é 

sempre menor ou igual à , ∈ , para toda marcação  alcançável a partir do 

estado inicial  (ZURAWSKI e ZHOU , 1994). Ou então, em uma rede 

	 , , , , , ∈ , se ∃ 0 tal que ∀ ∈  e , então  é limitado. 

Define-se que o limite  de uma rede como ∀ ∈ . Uma rede é dita segura 

se ela é 1-limitada, ou seja, 1 para todos  lugares da rede (HAN, et al., 2008) 

(ZURAWSKI e ZHOU , 1994).  

2.2.3.1.3.3. Conservadorismo 

Em sistemas reais, o número de recursos em uso pode ser limitado por restrições 

físicas, financeiras, entre outras. Se as marcas são usadas para representar tais 

recursos e seu número é limitado e fixo, então o número total de marcas no modelo 

da PN deve permanecer sempre inalterado independentemente do estado 

(marcação) em que a rede se encontra (ZURAWSKI e ZHOU , 1994). 

Uma PN é dita conservativa se o número de marcas é conservado. Estruturalmente 

isso só é possível se o número de arcos de entrada de cada transição é igual ao 

número de arcos de saída. Porém, em sistemas reais os recursos são 
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frequentemente agrupados e utilizados em um conjunto de tarefas e ao final dessas 

os recursos são separados (ZURAWSKI e ZHOU , 1994). 

Então, se ∃ , , , … , , em que  é o número de lugares da rede, 

0 para cada ∈ , 	  é o peso de ponderação do lugar e a soma ponderada pelo 

vetor  das marcações  a partir de uma marcação inicial  permanecer constante 

a rede é dita conservativa (ZURAWSKI e ZHOU , 1994). 

2.2.3.1.3.4. Vivacidade e Reversibilidade 

O conceito de vivacidade é fortemente relacionado à situação de deadlock (estado 

em que a PN não pode disparar nenhuma de suas transições). Uma rede é 

considerada viva se ∀ , , isto é, ela pode progredir por meio de alguma 

sequência de disparos.  A partir de uma , a rede pode não estar imediatamente 

em deadlock, mas pode existir uma limitação quanto à sequência de disparos que 

pode levar a rede a um estado de deadlock (ZURAWSKI e ZHOU , 1994) (HAN, et 

al., 2008). Existem diferentes níveis de vivacidade para uma transição  e uma 

marcação , esses diferentes níveis podem ser analisados segundo o conjunto de 

todas possíveis sequências de disparos a partir de  representada por . Uma 

transição  em uma PN é dita: 

 0-viva (ou morta) se não houver sequência de disparos em  em que  

possa disparar;  

 1-viva (potencialmente disparável) se  pode ser disparada pelo menos uma 

vez em alguma sequência de disparos em ;  

 2-viva se  pode ser disparada pelo menos  vezes em alguma sequência de 

disparos em , dado qualquer 1 inteiro positivo;  

 3-viva se  pode ser disparada infinitamente, frequentemente, em alguma 

sequência de disparos em ;  

 4-viva (ou viva) se  é 3-viva em todas as marcações em .  

Uma rede é considerada reversível se  é alcançável de  e  é alcançável 

de  (ZURAWSKI e ZHOU , 1994). 
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2.2.3.1.4. Regras para redução ou refinamento de Redes de 

Petri 

Para facilitar a análise de sistemas de grande porte é comum a redução do modelo 

do sistema em um modelo mais simples, mantendo-se as propriedades a serem 

analisadas.  Assim como técnicas para transformação de modelos mais abstratos 

em modelos mais refinados de forma hierárquica podem ser utilizadas para síntese 

de modelos.  Serão apresentadas seis transformações básicas (MURATA, 1989): 

1. Fusão de Lugares em Série (FSP) como descrito na Figura 2.7 (a). 

2. Fusão de Transições em Série (FST) como descrito na Figura 2.7 (b). 

3. Fusão de Lugares Paralelos (FPP) como descrito na Figura 2.7 (c). 

4. Fusão de Transições Paralelas (FPT) como descrito na Figura 2.7 (d). 

5. Eliminação de Lugares em loop neles mesmos (ESP) como descrito na Figura 

2.7 (e). 

6. Eliminação de Transições em loop nelas mesmas (ESP) como descrito na 

Figura 2.7 (f). 

 

Figura 2.7 - Transformações da PN 
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Ainda conforme (MURATA, 1989), as seis transformações apresentadas preservam 

as propriedades de vivacidade, segurança e limitabilidade de uma Rede de Petri 

após qualquer uma das transformações. 

2.2.3.2. Redes GHENeSys 

O ambiente de rede GHENeSys foi concebido e desenvolvido pelo Design Lab da 

Escola Politécnica da USP a partir das ideias de (MIYAGI, 1988), (SILVA e MIYAGI, 

1995) e formalizado em (DEL FOYO, 2001).  Inicialmente foi concebida com a ideia 

de uma rede de Petri estendida com conceitos de orientação a objetos e dotada de 

mecanismos de abstração, definidos através de uma hierarquia, bem como 

mecanismos de síntese, através de uma abordagem estruturada associada ao 

encapsulamento introduzido pelo uso de objetos. GHENeSys possui grande 

potencial para se tornar uma ferramenta capaz de representar de forma unificada 

Redes de Petri clássicas em conjunto com todas suas extensões definidas na 

ISO/IEC 15909 bem como redes de Petri de Alto Nível.  O ambiente de rede 

GHENeSys possui os seguintes elementos básicos (DEL FOYO, 2009) (SALMON, et 

al., 2012) : 

 Pseudoboxes - Esse elemento permite a modelagem da transferência de 

informação entre partes distintas do sistema, provendo um mecanismo que 

permite uma estrutura modular que possibilita uma melhoria no processo de 

síntese da rede.  Esses elementos também podem representar informações 

de eventos observáveis, mas não controláveis. 

 Hierarquia - Elementos chamados de macro são abstrações que permitem o 

encapsulamento de sub-redes.  Tal elemento permite a preservação das 

propriedades estruturais e comportamentais da rede “global” tornando 

possível a verificação de propriedades globais e garantindo que o 

comportamento das sub-redes não terá influência sobre as propriedades 

verificadas.  Dessa forma as redes podem ser construídas por uma mistura de 

elementos simples e elementos macro com níveis deferentes de abstração.  

Esse conceito possibilita também uma melhor modularização e reutilização de 

elementos. 

 Abordagem orientada a objetos - Elementos de rede são definidos como 

objetos ativos e as marcações são definidas como passivos, ou seja, sem 
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métodos.  Elementos macro podem encapsular sub-redes com métodos ou 

estruturas recorrentes. 

 Abordagem temporal - Admite a representação de durações de tempo não 

determinísticas, onde existe um conjunto de intervalos com limites máximo e 

mínimo para cada transição. 

Antes da definição da rede GHENeSys, é necessário a definição de multi-set, pois 

esse termo será utilizado na representação das marcações da rede GHENeSys. 

Um multi-set , sobre um conjunto , é uma função de  em , : → .  Se ∈ , 

então  é o número de vezes que o elemento  aparece no multi-set	 .   é o 

conjunto de todos os multi-sets sobre .  O multi-set vazio é denotado como ∅ (DEL 

FOYO, 2009). 

Dessa forma, conforme (DEL FOYO, 2009), a rede GHENeSys pode ser definida 

conforme a n-upla , , , , , ,  onde  

 ∪  é o conjunto dos lugares, que podem ser boxes ou pseudo-boxes; 

  são as atividades ou elementos ativos; 

 ⊆ → ∪ →  é a relação de fluxo; 

 ∶ →  é a função capacidade 

 ∶ ∪ → 0,1  é a função que identifica os elementos macro ou 

hierárquicos; 

 , | ∈ , ∈ | |  é o conjunto das marcações iniciais; 

 ∶ ∪ → ℚ ,ℚ ∪ ∞  é a função que mapeia os intervalos densos de 

tempo a cada elemento da rede. 

O conjunto das marcas é o par ,  com ∈  determinando o lugar onde uma 

marca se encontra e  mede o tempo que a marca permanece nesse lugar.  A 

medição do tempo é sincronizada globalmente e é atualizada a cada transição.  Os 

relógios são sincronizados com um relógio global e atualizados a cada disparo de 

uma transição (DEL FOYO, 2009).  

O mapeamento  associa um intervalo de tempo para cada elemento box ou 

atividade.  Os intervalos de tempo são formados pelos extremos inferior e superior.  

Para cada elemento ∈ ∪  da rede, o intervalo de tempo é denominado por 

↓ , ↑  com ↓ ∈ ℚ  e ↑ ∈ ℚ ∪ ∞ .  É importante notar que a relação de fluxo  

permite a utilização de peso nos arcos (DEL FOYO, 2009).   
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2.2.3.2.1. Comportamento da rede GHENeSys 

Uma vez que foi definida a rede GHENeSys, pode-se então apresentar as definições 

que regem o comportamento da rede.  Uma marcação  em uma rede  é 

representada pela distribuição das marcas da rede desconsiderando o atributo de 

tempo dessas marcas.  ∀ ∈ , , , onde  é o multi-set das marcas em 

um determinado momento, ∈ , | | e ∈ .  Dessa forma pode-se verificar 

que a marcação é o vetor …  e que esse vetor esta relacionado ao 

multi-set  na forma de  (DEL FOYO, 2009). 

Um estado de uma rede  é o par , , onde  é uma marcação atingível em 

 e : → ℚ  é um vetor composto por um relógio para cada atividade habilitada 

pela marcação  reiniciado no momento em que cada uma delas ficou habilitada 

pela ultima vez.   é o relógio associado a uma atividade ∈  (DEL FOYO, 

2009). 

Seja uma atividade  que possui um intervalo de tempo ↓ , ↑  que é habilitada 

pelo conjunto de marcas ,  pode ser disparada em um intervalo de tempo 

↓ ↑  modificando o conjunto de marcas para .  Dessa forma, a 

marcação  é atingível a partir de  pelo disparo de  em um 

tempo .  Essa operação corresponde a uma transição de estado e pode ser 

denotada por , onde ,  e , .   denota o conjunto de 

todos os estados atingíveis a partir de  (DEL FOYO, 2009). 

Uma atividade ∈  está habilitada em um estado ,  com ∈ , 

 e ∈  se 
∀ ∈ ⦁ , , ,

∀ ∈ ⦁, ,
, onde ,  é o peso do arco que 

liga um lugar  a uma atividade .  O conjunto das atividades habilitadas é denotado 

por  ou  (DEL FOYO, 2009). 

Uma atividade ∈  pode ser disparada em um estado ,  se, e somente se 

∈  e ∀ ∈ , , ↓ ↑ . O 

conjunto das atividades disparáveis em  é denotado por Υ  com Υ ⊆  (DEL 

FOYO, 2009). 

O disparo de uma atividade ∈ Υ  leva a uma transição de estado ,

,
,  em um tempo ∈ , tal que ↓ ↑

, ∀ ∈  e provoca as seguintes mudanças (DEL FOYO, 2009): 
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i. ∀ , ∈ , \ , ∪ , 0, 	 	; 

ii. ∀ ∈ ⦁ ∩ , \	 , , 0 ; 

iii. ∀ ∈ ⦁ ∩ , ∪ 	 , , ↓ ; 

iv. 	  

v. ∀ ∈ , 0; 

vi. ∀ ∈ ∩ , , ; 

vii. ; 

No primeiro passo são reajustados os tempos nas marcas, decrementando seus 

respectivos relógios, em seguida as marcas das pré-condições da atividade 

disparadas são removidas.  No passo seguinte, as novas marcas são inseridas nas 

pós-condições e os relógios dessas marcas são atualizados com o valor de tempo 

de permanência no lugar onde foram criadas. Com a nova marcação deve-se então 

zerar o relógio das atividades em conflito com a atividade disparada e incrementar o 

relógio das demais atividades em .  Por fim o relógio global é atualizado com o 

tempo transcorrido no disparo (DEL FOYO, 2009). 

2.2.3.2.2. Representação gráfica da rede GHENeSys 

Conforme (MIRALLES, 2012), a representação gráfica da rede GHENeSys está 

dividida em duas partes, a primeira delas é o grafo que representa de forma gráfica 

os elementos da rede e suas inscrições.  A segunda parte são as declarações, nelas 

são definidos os tipos, as variáveis, as constantes e as funções da rede 

representada pelo grafo.  Na Figura 2.8 é apresentada a representação gráfica dos 

lugares e suas variações conforme descrito nos itens anteriores. 

 

Figura 2.8 - Lugares da rede GHENeSys (extraído de (MIRALLES, 2012)  
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Transições e suas variações são basicamente representadas por um quadrado e os 

arcos por setas conforme demonstrado na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Transições e Arcos direcionados (extraído de (MIRALLES, 2012) 

2.2.4. Lógicas temporais 

Para que a verificação dos sistemas seja realizada é necessário que se defina uma 

lógica para especificação das propriedades desejadas de um sistema estado-

transição.  Conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), a lógica usada deve 

fazer uso de proposições atômicas e operadores booleanos para descrição precisa 

das propriedades dos estados, e no caso de sistemas reativos, também devem 

descrever as transições entre tais estados. Também deve ser levado em 

consideração que nos sistemas reativos a sequência computacional é de extrema 

importância e que tais sistemas são projetados para operação continua. 

Conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), lógica temporal é uma 

ferramenta muito útil para especificação de sistemas distribuídos por ser capaz de 

descrever a ordem temporal de eventos sem a introdução explícita do tempo, e 

graças a isso foi possível o desenvolvimento de algoritmos de verificação 

inteiramente automatizáveis. 

Conforme (MARKEY, 2006), lógica temporal é originalmente derivada da lógica 

modal e tem seu foco na sucessão de eventos no decorrer do tempo.  A sintaxe da 
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lógica modal pode ser considerada como uma extensão da lógica proposicional 

definida sobre uma estrutura de Kripke (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), 

com a inclusão de operadores que expressam possibilidade ou necessidade, com a 

seguinte sintaxe: 

	 	 ∋ ∷ 	|	 ∨ 	|	 ∧ 	|◊ 	|	  

Onde: 

  é uma proposição atômica. 

  e  são fórmulas. 

 ◊  significa que  será verdadeira em algum ponto do futuro, sobre alguma 

evolução do sistema. 

  significa que  será verdadeira sempre, em qualquer ponto do futuro e 

sobre qualquer evolução do sistema. 

Entretanto, a sintaxe da lógica modal ainda não permite representar certas 

propriedades, tal como:  será verdadeira eventualmente sobre qualquer evolução.  

Dessa forma, é necessário o uso da lógica temporal e suas subdivisões em tempo 

linear ou em tempo ramificado.  Estas são compreendidas por meio de novos 

operadores e/ou numeradores de caminhos, que permitem a representação de um 

maior número de propriedades, por si só ou através de combinações com 

operadores booleanos já definidos na sintaxe da lógica modal. (MARKEY, 2006) 

2.2.4.1. Timed Computation tree logic TCTL 

Conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), computadores e controladores 

são frequentemente usados em aplicações críticas onde o conhecimento dos 

tempos de respostas é essencial para que o sistema opere de forma correta. Tais 

sistemas são chamados de sistema em tempo real e devido à criticidade de suas 

aplicações no contexto de SIS, falhas podem ser catastróficas.   

Ainda de acordo com (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), o uso das técnicas 

de Model Checking para verificação desses sistemas dependentes do tempo é 

possível, entretanto não é possível expressar propriedades relativas ao tempo em 

lógica CTL de forma simples e direta.  Além do mais, não é possível obter algumas 

propriedades quantitativas a respeito do sistema, tal como tempo de resposta ou o 

número de ocorrências de determinado evento através de Model Checking em CTL.  

A descrição da lógica CTL pode ser encontrada no ANEXO C. 
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Uma maneira simples e efetiva para especificação de propriedades dependentes de 

tempo real é o uso de uma extensão do CTL, chamado TCTL (ALUR, 

COURCOUBETIS e DILL, 1990).  Conforme (DEL FOYO, 2009), o TCTL foi 

desenvolvido para especificação de sistemas modelados através de autômatos 

temporizados, mas pode ser estendido para o uso em Redes de Petri temporizadas 

e suas extensões, como as redes GHENeSys.  As fórmulas  e  em lógica TCTL 

são definidas da seguinte forma (LIME e ROUX, 2006): 

: | | 	|	 ∧ 	|	 → 	|∃ ~ 	|	∀ ~ | ~ | 

Onde ∈ , ∈ ℚ  e ~ é uma relação binária , , , , .  ~  é o operador 

diferença temporal. 

Fórmulas de TCTL são compostas de numeradores de caminhos e operadores 

temporais.  Existem dois numeradores de caminhos:  

 ∀ (para todos os caminhos computacionais da árvore) 

 ∃ (para algum caminho computacional),  

Operadores temporais são usados para descrição das propriedades de um caminho 

da árvore computacional.  Os seguintes operadores temporais são definidos a partir 

da adição de limitantes de tempo aos operadores CTL (ALUR, COURCOUBETIS e 

DILL, 1990): 

 ◊~ 	 ~  (requer que  seja válida eventualmente em algum estado 

do caminho computacional por um tempo ~ ); 

 ~  (requer que  seja válida para todos os estados do caminho 

computacional por um tempo ~ ); 

 	 ~ 	  (requer que  seja válida em algum estado do caminho e que 	seja 

válida em todos os estados anteriores do caminho computacional em um 

período de tempo ~ ); 

É importante ressaltar que TCTL não possui o operador que requer que uma 

proposição seja verdadeira no estado seguinte, pois como o tempo é denso, por 

definição não existe um único próximo estado (ALUR, COURCOUBETIS e DILL, 

1990). 
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2.2.4.2. Padrões para especificação de propriedades 

Apesar do processo de verificação ser totalmente automatizado nas ferramentas que 

utilizam de técnicas de Model Checking, usuários dessas ferramentas devem ser 

capazes de especificar as propriedades requeridas na linguagem da ferramenta, o 

que é um grande desafio.  Mesmo que o usuário não utilize todo poder expressivo 

do formalismo associado com a técnica de verificação formal, ele deve possuir o 

conhecimento mínimo necessário para expressar as propriedades requeridas no 

formalismo apropriado, e adquirir esse conhecimento mínimo representa um 

obstáculo substancial para utilização dessas técnicas (DWYER, AVRUNIN e 

CORBETT, 1998). 

Em (DWYER, AVRUNIN e CORBETT, 1998) foi realizada uma pesquisa com 

especialistas para o levantamento de um sistema de padrões de especificações.  

Esse sistema fornece um conjunto de especificações de alto nível recorrentes em 

diversos trabalhos e publicações formando padrões de transcrição de propriedades 

em linguagem natural em linguagens requeridas em ferramentas de verificação 

formal. Conforme (DWYER, et al.), a seguir são apresentados alguns padrões de 

especificação e suas transcrições em lógica temporal CTL. 

O padrão de Ausência apresentado na Tabela 2.5 é utilizado para descrever uma 

parte da execução de um sistema que é livre de determinados eventos ou estados.  

Também conhecido como Nunca. 

Tabela 2.5 - Padrão CTL para Ausência 

Ausência –  é falso: 

Globalmente  

Antes de  ∨  

Depois de  →  

 

O padrão de Existência apresentado na Tabela 2.6 é utilizado para descrever uma 

parte da execução de um sistema que contém uma instância de certos eventos ou 

estados.  Também conhecido como Eventualmente. 
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Tabela 2.6 - Padrão CTL para Existência 

Existência –  se torna verdadeiro: 

Globalmente  

Antes de  ∧  

Depois de  ∧  

 

O padrão de Universalidade apresentado na Tabela 2.7 é utilizado para descrever 

uma parte da execução de um sistema que contém somente estados que possuem 

determinada propriedade.  Também conhecido como Sempre. 

Tabela 2.7 - Padrão CTL para Universalidade 

Universalidade –  é verdadeiro: 

Globalmente  

Antes de  ∨  

Depois de  →  

 

O padrão de Precedência apresentado na Tabela 2.8 é utilizado para descrever o 

relacionamento entre dois estados ou eventos.  Nesse padrão a ocorrência do 

primeiro é uma pré-condição necessária para ocorrência do segundo.  Também 

pode se dizer que a ocorrência do segundo é habilitada pela ocorrência do primeiro. 

Tabela 2.8 - Padrão CTL para Precedência 

Precedência –  precede  

Globalmente  

Antes de  ∨ ∨  

Depois de  ∧  
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O padrão de Resposta apresentado na Tabela 2.9 é utilizado para descrever o 

relacionamento de causa efeito entre dois eventos ou estados.  Nesse padrão a 

ocorrência do primeiro, a causa, deve ser precedida pela ocorrência do segundo, o 

efeito.  Apesar da semelhança, os padrões de Resposta e Precedência não são 

equivalentes, pois a Resposta permite que os efeitos ocorram sem as causas, e a 

Precedência permite que as causas ocorram sem os efeitos subsequentes. 

Tabela 2.9 - Padrão CTL para Resposta 

Precedência –  responde a  

Globalmente →  

Antes de  → ∧ ∨  

Depois de  ∧ →  

 

Onde o operador “até que fraco” ( ) está relacionado com o operador “até que” ( ) 

pela relação ∧ . 

2.2.5. Ambientes computacionais de Verificação 

Existem várias ferramentas computacionais que permitem a verificação de sistemas 

de tempo real, dentre elas podemos citar: 

 UPPAAL (LARSEN, PETTERSSON e YI, 1997): é um ambiente integrado 

para modelagem e verificação de sistemas de tempo real.  A modelagem é 

realizada através do uso de autômatos temporizados.  A verificação é 

realizada de forma simbólica e o espaço de estados é construído 

parcialmente a cada propriedade que necessita de verificação.  As 

especificações são feitas por uma lógica temporal própria que pode ser 

convertida para TCTL e o sistema tem capacidade de gerar contraexemplos. 

 Kronos (DAWS, et al., 1995): é um verificador de sistemas modelados através 

de autômatos temporizados.  A verificação é realizada de forma simbólica e 

on-the-fly.  As especificações são feitas através de TCTL. 

 Romeo (GARDEY, et al., 2005): O Romeo é um ambiente de modelagem, 

análise e verificação de sistemas modelados geralmente em Redes de Petri 
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temporizadas.  Construção do espaço de estados é realizada de forma 

enumerativa os modelos são traduzidos para autômatos temporizados que 

podem ser verificados no UPAAL ou no KRONOS, entre outros. 

 TINA (BERTHOMIEU, RIBET e VERNADAT, 2004): é um ambiente de 

software para a edição e análise de Redes de Petri e Redes de Petri 

Temporizadas.  A construção do espaço de estados pode ser realizada de 

forma enumerativa por classe de estados e as propriedades podem ser 

especificadas em TCTL através do uso da técnica de observadores. 

 GHENeSys (DEL FOYO, 2009): é um ambiente integrado para modelagem e 

verificação de sistemas de tempo real.  A modelagem é feita através das 

redes GHENeSys, que são uma extensão das Redes de Petri e a construção 

do espaço de estados é realizada de forma enumerativa com o uso de classe 

de estados.  As especificações das propriedades são feitas através de TCTL.  

Devido a determinadas peculiaridades dos programas de SIS, a construção do 

espaço de estados pode afetar muito a eficiência da verificação e, conforme (DEL 

FOYO, 2009), grande parte da complexidade da verificação dos modelos reside 

nessa etapa. 

Primeiramente temos a abordagem chamada enumerativa, onde todos os 

comportamentos possíveis são enumerados e então é verificado se a propriedade 

desejada se encontra dentro desses comportamentos.  Outra abordagem, conhecida 

como on-the-fly constrói o espaço de estados à medida que o sistema é investigado 

a procura da propriedade desejada, no pior caso é construído o espaço completo 

(DEL FOYO, 2009). 

A introdução do conceito de classes de estados (BERTHOMIEU e MENASCHE, 

1983) permitiu uma representação finita do comportamento de grande parte das 

Redes de Petri Temporizadas e viabilizou a utilização da abordagem enumerativa 

para verificação de sistemas modelados por essa ferramenta.  Conforme (DEL 

FOYO, 2009), uma classe de estado é uma representação de um conjunto de 

estados de uma Rede de Petri temporizada que possuem a mesma marcação e 

compartilham as mesmas restrições temporais nas transições habilitadas. 

Ainda conforme (DEL FOYO, 2009), para a verificação efetiva das propriedades é 

necessária a construção de uma estrutura que preserve as propriedades de tempo 

ramificado e também possam ser computados os tempos mínimos e máximos para 
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cada caminho no grafo.  Nesse grafo, cada nó representa uma classe de estados 

concretos e as arestas entre os nós representam os tempos mínimo e máximo reais 

para cada transição.  A verificação propriamente dita de uma propriedade TCTL é 

feita de forma similar às propriedades em CTL porém sobre o grafo das classes de 

estados e levando-se em consideração os diferentes tipos de restrições temporais 

possíveis de serem aplicados as fórmulas de caminho.  

2.2.6. Ambiente Integrado GHENeSys  

O ambiente integrado GHENeSys é composto por vários módulos, sendo os 

principais, os módulos de edição, o de simulação e o verificador.  Essa variedade de 

funcionalidades permite que todas as atividades de modelagem e verificação do 

programa de controle do SIS sejam efetuadas sem necessidade de ferramentas 

externas. 

Graças também à sua proposta de utilização do Petri Net Markup Language (PNML) 

(ISO/IEC, 2005) como um padrão para definição do formato de transferência de 

dados, é possível o intercâmbio de modelos de sistemas entre ferramentas de 

edição, simulação e verificação de redes, bem como entre outros programas que 

suportem esse formato.  Nesse ponto a escolha de um formato padrão é benéfica ao 

framework proposto por propiciar o intercâmbio de informações com ferramentas 

externas que venham a ser utilizadas em futuros desenvolvimentos do framework. 

2.2.6.1. Editor GHENeSys  

O editor GHENeSys é um ambiente integrado para modelagem gráfica de sistemas 

baseado na definição da rede GHENeSys que faz uso das representações gráficas 

descritas no item 2.2.3.2.2.  No contexto deste trabalho é importante ressaltar que 

conforme previamente discutido no item 2.1.7, os programas de controle de SIS 

normalmente não são caracterizados por sequenciamentos extensos de estados e 

eventos em uma única rede como no caso de programas de controle para BPCS.  

Para cada falha a ser tratada por uma SIF, seja no contexto de prevenção ou 

mitigação, é implementada uma lógica no programa de controle através de uma ou 

várias redes de tamanho reduzido.  Em (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011), por exemplo, 

são propostos três modelos implementados em redes diferentes para cada SIF, 

sendo eles os modelos de detecção, tratamento e coordenação. 
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Devido aos conceitos de hierarquia implementados na rede GHENeSys é possível a 

modelagem do programa de controle do SIS em alto nível, bem como também os 

refinamentos necessários para a modelagem das operações básicas.  Graças a 

esse conceito também é possível a implementação dos conceitos de modularidade 

requeridos pelas normas IEC 61508 e IEC 61511 através da utilização de operações 

padrão que podem ser montadas conforme necessidade do projeto. 

Essa modularização além de tornar o processo de modelagem mais organizado 

ainda pode facilitar a procura e a correção de erros nos modelos que possam 

eventualmente ser encontrados durante a verificação bem como o entendimento dos 

modelos por terceiros. 

2.2.6.2. Módulo de simulação 

Em (MIRALLES, 2012) foi implementado o módulo de simulação ao ambiente 

GHENeSys que permite a simulação do comportamento dinâmico do sistema 

modelado no Editor GHENeSys, seja essa simulação passo a passo, onde é 

permitido ao usuário a mudança de estado desde que essa esteja habilitada, seja 

automática, onde o simulador escolhe de forma a aleatória a transição a ser 

disparada até que não existam mais transições habilitadas, ou até que o usuário 

pare a simulação, seja com o tempo, onde o usuário escolhe o instante de tempo 

que deseja que a atividade seja disparada. 

O módulo de simulação permite que os modelos dos programas do SIS sejam 

executados e seu comportamento dinâmico seja visualizado graficamente podendo 

indicar a existência de deadlocks e/ou falhas na conexão entre as operações do 

ambiente. 

2.2.6.3. Verificador 

Em (DEL FOYO, 2009), (DEL FOYO, MIRALLES e SILVA, 2011) foi desenvolvido o 

módulo de verificação de modelos do GHENeSys. Essa ferramenta permite a 

verificação de propriedades descritas em lógica temporal TCTL em sistemas 

distribuídos temporizados, temporais e de tempo real, modelados no editor 

GHENeSys através de técnicas de Model Checking. A tela principal do verificador 

pode ser vista na Figura 2.10.  



69 
 

 

Figura 2.10 - Tela do verificador com resultados 

No contexto desse trabalho o verificador do GHENeSys apresenta algumas 

vantagens sobre os demais.  A vantagem mais importante é o uso da abordagem 

enumerativa por classe de estados para construção do espaço de estados, que 

apesar de ainda necessitar de mais tempo que as abordagens on-the-fly, acredita-se 

que seja mais eficiente no caso de programas de controle de SIS.  

No caso desse tipo de programa deseja-se normalmente verificar um conjunto muito 

grande de propriedades, visto que serão várias SIF para o tratamento de várias 

falhas, e dessa forma não se considera eficiente gerar o espaço de estados 

parcialmente a cada propriedade a ser verificada como na abordagem “on the fly”, 

mas sim gerar o espaço uma única vez de forma completa através da abordagem 

enumerativa. Essa hipótese se justifica, pois conforme (DEL FOYO, 2009) a geração 

do espaço de estados é feita em tempo e espaço exponencial ao tamanho da rede, 

enquanto a verificação propriamente dita de uma propriedade tem tempo polinomial 

caso o espaço de estados já esteja construído mesmo para lógicas de tempo 

ramificado e domínio temporal denso.   
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Outra vantagem sobre outros verificadores é a abordagem temporal.  No ambiente 

GHENeSys é utilizado o domínio temporal denso, que conforme  (DEL FOYO, 2009) 

é o domínio temporal mais adequado para sistemas distribuídos e no contexto desse 

trabalho, considerando a criticidade dos SIS, é muito importante que se tenha uma 

definição de tempo o mais precisa possível, pois muitas propriedades de segurança 

são dependentes do tempo e não poderiam ser verificadas corretamente em 

abordagens tipo “time-slice”. 

Por fim, como principais vantagens operacionais, temos que ao contrário do 

UPPAAL, onde as propriedades a serem verificadas devem ser convertidas em uma 

lógica temporal própria derivada do TCTL, no verificador do GHENeSys as 

propriedades são especificadas diretamente em TCTL, facilitando o processo como 

um todo.  Outra vantagem com relação ao TINA é que a geração do espaço de 

estados e busca pela propriedade no espaço de estados são realizadas em 

ferramentas distintas com o uso de linha de comando.  No GHENeSys essas tarefas 

são realizadas em uma mesma ferramenta através de uma interface gráfica que 

permite que as expressões TCTL sejam facilmente inseridas e editadas. 
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3. FRAMEWORK PROPOSTO  

O framework proposto neste trabalho será apresentado conforme o modelo em V 

para o ciclo de desenvolvimento para programas de segurança da norma IEC 61511 

(IEC, 2003) que foi demonstrado na Figura 2.4 e detalhado na seção 2.1.5.  Na 

Figura 3.1 é possível observar os vários componentes do framework proposto e suas 

relações com o modelo em V, onde cada componente do framework procura atender 

uma ou mais fases do ciclo de desenvolvimento para programas de segurança. 

A primeira fase do ciclo de desenvolvimento para programas de segurança da norma 

IEC 61511 (IEC, 2003) está relacionada com a eliciação e análise dos requerimentos 

para cada subsistema do SIS de forma que sejam implementadas as SIFs 

necessárias.  Essa fase não é parte do escopo deste trabalho e deve ser parte das 

metodologias ou sistemáticas para geração dos algoritmos do SIS de prevenção e 

mitigação de falhas críticas. 

 

Figura 3.1 - Framework acoplado ao Modelo em V 

Conforme requerido na segunda fase (números 12.4.3 e 12.4.4 da Figura 2.4) do 

ciclo de desenvolvimento para programas de segurança da norma IEC 61511, 
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devem ser identificados os métodos, técnicas e ferramentas que serão usadas para 

o desenvolvimento dos programas de controle.  Tais discussões já foram realizadas 

neste trabalho e resultaram na escolha do Ambiente GHENeSys para modelagem e 

verificação formal dos modelos dos programas de controle de SIS, não só devido às 

suas capacidades de modelagem, mas também pela forma que seu verificador foi 

implementado.  Tais características foram discutidas no contexto dos sistemas de 

controle SIS na seção 2.2.6.  

A escolha do Ambiente GHENeSys também está relacionada à escolha da lógica 

para especificação das propriedades desejadas para o sistema.  O módulo 

verificador do Ambiente GHENeSys faz uso da lógica temporal TCTL para a 

especificação das propriedades a serem verificadas, permitindo também a 

especificação de propriedades relacionadas com o tempo, que podem ser muito 

relevantes no contexto do controle de SIS.   

O desenvolvimento dos programas de controle neste trabalho será realizado através 

da abordagem orientada a modelos conforme proposto em (MAZZOLINI, 

BRUSAFERRI e CARPANZANO, 2011). Essa abordagem permite o 

desenvolvimento de um sistema de controle através de processos de abstração dos 

modelos onde a camada de implementação é abstraída e o modelo das soluções de 

controle é independente de uma linguagem de programação específica.   

A norma IEC 61511 (IEC, 2003) não prevê esse tipo de abordagem baseada em 

modelos.  De acordo com a norma, os programas de controle são gerados 

diretamente em uma linguagem de implementação, até mesmo seus módulos mais 

básicos.  Entretanto, é importante destacar que a norma considera a modelagem 

como uma ferramenta possível e recomendada para a validação do sistema final.  

Dessa forma considera-se que o uso de uma abordagem de desenvolvimento 

baseada em modelos formais atende aos requisitos da norma, pois além de permitir 

validações intermediárias nos módulos do programa, permite também uma ampla 

modularização, pois mesmo o conteúdo lógico dos módulos pode ser substituído 

conforme a necessidade ou sistemática adotada para construção destes. 
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3.1. MODELAGEM DA ARQUITETURA DOS PROGRAMAS DE CONTROLE 

Em conjunto com a abordagem orientada a modelos, considera-se necessária a 

utilização de uma metodologia adequada de modelagem que propicie uma visão de 

alto nível do sistema e permita os refinamentos necessários de forma modular.   

Os passos do procedimento proposto neste trabalho são baseados na metodologia 

PSF/MFG (MIYAGI, 2001) detalhada no ANEXO A de tal forma que todas as 

representações de atividades e seus refinamentos será feita diretamente por meio 

de redes GHENeSys, e os refinamentos serão baseados nas regras para redução ou 

refinamento de Redes de Petri descritas na seção 2.2.3.1.4. 

Apesar da metodologia PSF/MFG ser capaz de facilitar a representação semântica 

dos processos bem como representação formal necessária para a devida análise 

dos modelos, tal metodologia isoladamente não se demonstrou adequada à 

modelagem de SIS.  A metodologia PSF/MFG foi originalmente concebida com foco 

em sistemas de manufatura, onde um sistema recebe uma entrada – ou matéria 

prima –, realiza uma ou várias atividades de transformação e finaliza sua execução, 

ou reinicia, com a obtenção da saída – ou produto – desejada. Também, associada 

a esse foco possui uma definição mais fechada do conceito de recursos como 

ferramentas ou máquinas.   

Entretanto, um SIS baseia-se em um conceito diferenciado de sistema produtivo, 

pois não se caracteriza como um sistema “estático não reativo” que executa tarefas 

e atividades previamente planejadas para a execução de seus processos de forma 

não-preemptiva.  O SIS é projetado para supervisionar um sistema e reagir conforme 

os estímulos recebidos em qualquer ponto da execução dos seus algoritmos de 

forma preemptiva com o objetivo de degenerar o comportamento do sistema.  Neste 

contexto, não há um sequenciamento estabelecido que seja vinculado a um possível 

processo geral de degeneração do sistema.  

Para cada estado detectado, uma ação específica do SIS é gerada. Além disso, o 

SIS não objetiva a obtenção de uma saída, mas sim a decisão das ações que serão 

tomadas baseada nos sinais de entrada recebidos que refletem algum estado da 

planta. Por fim, os conceitos de recurso e de compartilhamento de recursos utilizado 

no PFS/MFG não se aplicam ao SIS por se tratarem de processos decisórios que 

necessitam de informações que ativam outros recursos, ou seja: enquanto sinais de 

entrada são gerados por sensores, estes não são usados para gerar saídas, 
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dependendo de recursos de atuação. Portanto, não há um recurso de transformação 

de um item que está sendo fabricado, conforme ocorre em sistemas produtivos. No 

caso do SIS o item é informação. 

Dessa forma é proposto um procedimento mais apropriado ao desenvolvimento de 

SIS conforme os passos abaixo, onde as atividades mencionadas são atividades em 

redes GHENeSys: 

i. Definição da atividade principal.  Nesse passo deve ser definida a atividade de 

mais alto nível.   

ii. Definição dos macro processos independentes e representação desses 

processos em atividades.  Nesse passo devem ser definidas as principais 

atividades que farão parte do SIS, como por exemplo, o SIS pode ser composto 

de atividades de prevenção de falhas, e/ou de mitigação de falhas, bem como 

pode ser proposta uma atividade para coordenação entre as demais atividades, 

entre outros. 

iii. Definição dos sub-processos ou funcionalidades independentes e representação 

destes em atividades.  Nesse passo, os macro processos são refinados nas 

funcionalidades desejadas.  Por exemplo, para atividade de prevenção de falhas 

ser implementada, podem ser necessárias pelo menos funcionalidades 

relacionadas à detecção de das falhas e de atuação.  Outras funcionalidades 

independentes podem ser adicionadas conforme necessidade de projeto do SIS. 

iv.  Definição das operações básicas e representação como atividades no 

GHENeSys. Tais operações básicas operacionalizam as funcionalidades do 

passo anterior.  Por exemplo, a funcionalidade de detecção pode necessitar de 

operações que implementem as lógicas necessárias para detecção correta de 

uma falha através dos sinais de sensoriamento, como operações de lógica 

booleana, operações que filtrem leituras espúrias dos sensores, entre outros.  

Blocos básicos podem ser compartilhados entre funcionalidades. 

v. Refinamento das operações em Redes GHENeSys.  As operações agora são 

refinadas conforme as regras para redução ou refinamento de Redes de Petri 

para que executem as lógicas propostas para cada operação.  É importante 

lembrar que toda rede que foi refinada conforme as regras utilizadas, começa e 

termina por uma atividade (transição).   Um lugar deve ser escolhido como 

representação do resultado binário da lógica executada, atividade(s) anteriores a 
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esse lugar ditam as condições da lógica ser verdadeira, e atividade(s) 

posteriores ditam as condições para que a lógica não seja mais verdadeira. 

vi. Representação dos sinais externos de cada operação.  Nesse passo os sinais 

externos necessários para a execução das lógicas refinadas no item anterior são 

representados.  Sinais externos podem ser tantos sinais de sensores, atuadores, 

ou mesmos sinais de outras operações.  Devem ser representados tanto os 

sinais de entrada em uma operação quanto os de saída de informações. 

O procedimento implementado pelos passos anteriores tem por objetivo possibilitar a 

geração do máximo possível de operações genéricas, sendo o projetista do 

programa de controle do SIS responsável pela decisão de quais operações ou 

funcionalidades são necessárias para o projeto, bem como seguir o mesmo 

procedimento caso alguma funcionalidade não prevista seja necessária. 

3.2. ARQUITETURA DO PROGRAMA DE CONTROLE 

Com os métodos, técnicas e ferramentas definidas pode-se iniciar a proposta da 

arquitetura do sistema de controle finalizando a última metade da segunda fase 

(números 12.4.3 e 12.4.4 da Figura 2.4) do ciclo de desenvolvimento para 

programas de segurança da norma IEC 61511.  A arquitetura do programa de 

controle de segurança será desenvolvida conforme os passos do procedimento 

anteriormente na seção 3.1. 

i. Definição da atividade principal: 

A atividade principal e de mais alto nível é o SIS como um todo.  A representação da 

atividade do SIS pode ser visualizada na Figura 3.2. 

ii. Definição dos macro processos independentes: 

Refinando-se o SIS em processos independentes temos as atividades dos SIS de 

prevenção e de mitigação que podem ser visualizadas na Figura 3.2. Também é 

importante ressaltar que no framework proposto, apesar da independência de alto 

nível entre as atividades, existe uma forte relação causal entre os sistemas de 

prevenção e mitigação, pois o desenvolvimento da lógica do SIS de mitigação, 

independentemente da metodologia ou sistemática usada em seu desenvolvimento, 

deve ser pautada pelas consequências da não efetividade, ou mesmo da falha, da 

atuação do SIS de prevenção em trazer o sistema a um estado seguro. 
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Figura 3.2 - Atividade principal e refinamento 

iii. Definição dos sub-processos ou funcionalidades: 

Tanto a atividade de prevenção quanto a de mitigação necessitam igualmente 

possuir as funcionalidades de detecção de falhas e de atuação para o tratamento de 

falhas desempenhar suas operações.  Dessa forma, as atividades de prevenção e 

mitigação são refinadas igualmente numa atividade de detecção e uma de atuação 

cada conforme demonstrado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Refinamento dos macro processos 

iv. Definição das operações básicas: 

Seguindo os conceitos de modularidade, serão demonstrados os refinamentos das 

atividades de detecção e atuação genéricas que podem ser aplicados tanto para 

prevenção quanto para mitigação.  Espera-se apresentar as operações mais 

utilizadas no contexto de SIS. Tais operações podem ser removidas, ou mesmo 
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acrescentadas de outras, conforme necessidade das metodologias ou sistemáticas 

para desenvolvimento dos programas de SIS de mitigação e prevenção. 

A funcionalidade de detecção é refinada em três operações independentes.  A 

primeira é a operação do filtro de eventos espúrios, tal filtro foi utilizado em 

(SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) e (CAVALHEIRO, 2013) e temporiza o recebimento 

do sinal de detecção de um sensor para evitar leituras espúrias, dessa forma, 

informando somente a ocorrência de falhas verdadeiras. Essa operação é muito 

importante, pois o acionamento indevido do SIS leva a degeneração indevida do 

processo acarretando em altos custos até que o processo seja reiniciado. 

A segunda operação é a de lógicas booleanas. Nessa operação são previstas portas 

lógicas binárias AND e OR para relações lógicas entre sensores que representam a 

detecção de alguma falha. A terceira operação é a de votação, nela o estado de um 

sensor é comparado com um ou mais sensores redundantes, ou seja, que medem 

uma mesma variável, para confirmar se o estado informado pelo sensor é verdadeiro 

e a falha foi confirmada.  Votações podem ser implementadas em diversos 

esquemas, entre eles temos o 2oo3 (two out of tree), onde para que seja confirmado 

o sinal de falha, pelo menos dois dos três sensores devem ter detectado a falha. 

Apesar da operação de votação poder ser construída através das operações de 

lógica booleana descritas anteriormente, considera-se mais eficiente e prática a 

construção de um bloco exclusivo para ela, pois tal operação é muito comum no 

contexto de SIS. 

A funcionalidade de atuação é refinada em três operações. A primeira operação é a 

de lógicas booleanas, que por se tratar de uma operação genérica, é exatamente a 

mesma operação descrita para a funcionalidade de atuação. A segunda operação é 

a de sequenciamento, essa operação é utilizada para sequenciar sinais de atuação. 

No contexto de SIS muitas vezes uma ação de atuação necessita que outras já 

tenham ocorrido previamente para ser corretamente realizada.  A terceira operação 

é a de atuação, tal operação é responsável pela interface entre a detecção, os 

dispositivos de comando – se implementados – e os atuadores. Os refinamentos das 

funcionalidades de detecção e atuação em operações podem ser visualizados na 

Figura 3.4 
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Figura 3.4 - Refinamento das funcionalidades em operações 

v. Refinamento das operações em Redes GHENeSys: 

As operações refinadas no item anterior a partir das funcionalidades agora são 

novamente refinadas para a obtenção das redes GHENeSys que executem suas 

lógicas propostas.  O refinamento do filtro de eventos espúrios pode ser observado 

na Figura 3.5.  Nele o lugar “Filtro-on” recebe uma marca quando condições 

permitem o disparo da primeira transição, e perde uma marca quando condições 

permitem o disparo da segunda transição. 

 

Figura 3.5 - Refinamento do Filtro de eventos espúrios 

O refinamento da votação pode ser observado na Figura 3.6.  Nela o lugar “Votação-

ON” recebe uma marca quando condições permitem o disparo de uma das 

transições de entrada e perde uma marca quando condições permitem o disparo de 

uma das transições de saída.  Foi utilizado como exemplo uma votação 2oo3, outras 

votações podem ser implementadas adicionando ou subtraindo transições de 

entrada e saída do lugar “Votação-ON”.  Os nomes dos lugares e transições não 

relevantes ao entendimento do funcionamento das operações são gerados 

automaticamente pelo GHENeSys. 
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Figura 3.6 - Refinamento da Votação 2oo3 

O refinamento da lógica OR pode ser observado na Figura 3.7.  Nela o lugar “OR-

ON” recebe uma marca quando condições permitem o disparo de uma das 

transições de entrada e perde uma marca quando condições permitem o disparo da 

transição de saída.  Como exemplo foi utilizado uma lógica OR para dois elementos, 

caso mais sejam necessários, mais transições de entrada do lugar “OR-ON” devem 

ser acrescentadas. 

 

Figura 3.7 - Refinamento da Lógica OR 

O refinamento da lógica AND pode ser observado na Figura 3.8.  Nela o lugar “AND-

ON” recebe uma marca quando condições permitem o disparo da transição de 

entrada e perde uma marca quando condições permitem o disparo de uma das 

transições de saída.  Como exemplo foi utilizado uma lógica AND para dois 
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elementos, caso mais sejam necessários, mais transições de saída do lugar “AND-

ON” devem ser acrescentadas. 

 

Figura 3.8 - Refinamento da Lógica AND 

O refinamento da operação de sequenciamento pode ser observado na Figura 3.9. 

Nela o lugar “Atuador-SEQ” recebe uma marca quando, o lugar “Pré-cond” tenha 

sido marcado em consequência das pré-condições serem atendidas e por 

consequência sua transição anterior seja disparada, e quando condições permitem 

que a transição entre os dois lugares em questão seja disparada. A marca do lugar 

“Atuador-SEQ” é perdida quando condições permitem o disparo de uma das 

transições de saída.  Como exemplo foi utilizado um sequenciamento para duas 

atuações, caso mais sejam necessários, mais transições de saída do lugar “Atuador-

SEQ” devem ser acrescentadas, bem como mais lugares de pré-condições. 

 

Figura 3.9 - Refinamento da operação de Sequenciamento 
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O refinamento da operação de atuação pode ser observado na Figura 3.10.  Nele o 

lugar “Atuação-OP” recebe uma marca quando condições permitem o disparo da 

primeira transição, e perde uma marca quando condições permitem o disparo da 

segunda transição. 

 

Figura 3.10 - Refinamento da Operação de atuação 

vi. Representação dos sinais externos: 

Com a estrutura das operações definidas, serão então representados os sinais que 

possibilitam as lógicas desejadas. O filtro de eventos espúrios – que pode ser 

observado na Figura 3.11 – recebe um sinal habilitador do sensor (representado 

pelo pseudo-box “ps-Sensor-ON”), que faz com que seja disparada a contagem de 

tempo pela primeira transição, caso o sinal se mantenha durante esse tempo – no 

caso do exemplo 10s – o lugar “Filtro-ON” recebe uma marca.  Quando o sensor não 

está mais habilitado, é disparada a contagem de tempo pela segunda transição, 

caso o sinal do sensor continue inativo durante esse tempo – no caso 5s – o lugar 

“Filtro-ON” perde sua marca. Os tempos utilizados são ilustrativos. 

 

Figura 3.11 - Operação do Filtro de eventos espúrios 

A operação de votação – que pode ser observada na Figura 3.12 – recebe três 

sinais de entrada (representados pelos pseudo-box “ps-Sensor-A”, “ps-Sensor-B” e 

“ps-Sensor-C”) que habilitam uma das transições a esquerda do lugar “Votação-ON” 

caso alguma combinação de dois sinais de entrada seja verdadeira fazendo com 

que o lugar “Votação-ON” receba uma marca.  Quando alguma combinação de dois 

sinais de entrada seja falsa, uma das transições a direita do lugar “Votação-ON” é 
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habilitada, fazendo com que o lugar perca a marca.  Os sinais de entrada podem ser 

tanto provenientes diretamente dos sensores, quanto de outras operações. 

 

Figura 3.12 - Operação de Votação 2oo3 

A operação de Lógica-OR – que pode ser observada na Figura 3.13 – recebe dois 

sinais de entrada (representados pelos pseudo-box “ps-Sensor-A” e “ps-Sensor-B”) 

que habilitam uma das transições a esquerda do lugar “OR-ON” caso um dos dois 

sinais seja verdadeiro, fazendo com que o lugar receba uma marca.  Quando ambos 

os sinais forem falsos, a transição a esquerda se habilita e o lugar perde sua marca.  

Mais sinais de entrada podem ser acrescentados aumentando o número de 

transições a esquerda do lugar “OR-ON”. 

 

Figura 3.13 - Operação de Lógica-OR 

A operação de Lógica-AND – que pode ser observada na Figura 3.14 – recebe dois 

sinais de entrada (representados pelos pseudo-box “ps-Sensor-A” e “ps-Sensor-B”) 

que habilitam uma das transições a esquerda do lugar “AND-ON” caso os dos dois 
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sinais sejam verdadeiros, fazendo com que o lugar receba uma marca.  Quando um 

dos sinais for falso, uma das transições a esquerda se habilita e o lugar perde sua 

marca.  Mais sinais de entrada podem ser acrescentados aumentando o número de 

transições a direita do lugar “AND-ON”. 

 

Figura 3.14 - Operação de Lógica-AND 

A operação de sequenciamento – que pode ser observada na Figura 3.15 – recebe 

dois sinais de entrada (representados pelos pseudo-box “ps-Evento1” e “ps-

Evento2”).  Caso o primeiro sinal do sequenciamento (“ps-Evento1”) seja verdadeiro, 

a transição a esquerda do lugar “Pré-cond” é habilitada e o lugar recebe uma marca, 

indicando que as pré-condições foram atendidas.  Quando o segundo sinal da 

condição de sequenciamento (“ps-Evento2”) é verdadeiro, a transição a esquerda do 

lugar “Atuador-SEQ” se habilita e o lugar recebe uma marca.  Quando um dos sinais 

for falso, uma das transições a esquerda se habilita e o lugar “Atuador-SEQ” perde 

sua marca.  Um sinal desabilitador foi introduzido na primeira transição para que o 

sequenciamento não seja acionado indevidamente caso já esteja ativo. 

 

Figura 3.15 - Operação de Sequenciamento 
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A operação de atuação – que pode ser observada na Figura 3.16 – recebe dois 

sinais de entrada (representados pelos pseudo-box “ps-Operação” e “ps-Comando”).  

 

Figura 3.16 - Operação de atuação 

O sinal “ps-Operação” provem de alguma operação onde houve a decisão que uma 

falha foi detectada, esse sinal quando verdadeiro habilita a primeira transição e faz 

com que o lugar “Atuação-OP” receba uma marca.  Esse lugar permanece marcado 

até que o sinal da operação que decidiu pela detecção da falha seja falso e – caso 

implementado – o sinal de comando seja verdadeiro, habilitando a segunda 

transição e fazendo com que o lugar perca sua marca. 

3.3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE 

Com a arquitetura e os módulos básicos do programa de controle definidos, o 

desenvolvimento dos programas de controle dos SIS pode ser tratado, onde tal 

desenvolvimento se refere a terceira e quarta fases (número 12.4.5 da Figura 2.4) do 

ciclo de desenvolvimento para programas de segurança da norma IEC 61511. Para 

o desenvolvimento dos programas de controle dos SIS deverão ser escolhidas 

metodologias ou sistemáticas baseadas em modelos matemáticos e formais e que 

sejam propostas de acordo com os requisitos das normas de segurança IEC 61508 

e IEC 61511 para o desenvolvimento das funcionalidades de prevenção e mitigação. 

Tais metodologias podem ou não estar de acordo com a arquitetura aqui proposta, 

bem como podem acrescentar ou subtrair funcionalidades e operações além dos 

propostos na seção 3.2. 

O desenvolvimento do programa de controle será feito conforme o processo 

demonstrado na Figura 3.17 que será detalhado nas seções 3.3.1 e 3.3.2 abaixo. 
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Figura 3.17 - Desenvolvimento do programa de controle 

3.3.1. Escolha da metodologia para o desenvolvimento da 

funcionalidade de prevenção 

O primeiro passo para o desenvolvimento do programa de controle deve ser a 

escolha da metodologia para o desenvolvimento da atividade de prevenção, pois 

entende-se que o tratamento de uma falha na maioria dos casos se inicia pela 

prevenção desta.  Nessa metodologia deverão primeiramente ser delimitadas as 

falhas a serem tratadas, seja através de documentos pré-existentes tais como 

memoriais descritivos do processo, relatórios de análise de riscos (HAZOP), 

matrizes de causa-feito, conhecimento de especialistas, entre outros.  

A partir da definição das falhas que devem ser tratadas pelo SIS de prevenção, 

devem ser explicitados, através de métodos formais, seus eventos inicializadores.  

Isto é, quais sensores presentes ou a serem instalados no processo estão 

relacionados com cada falha, bem como suas relações lógicas que levam a 

detecção da falha. 

Com a definição da detecção das falhas, o tratamento para cada uma deve ser 

então proposto.  O tratamento normalmente se dá pela atuação de componentes 

existentes ou a serem instaladas no processo e/ou pelo desligamento dos 

componentes que possam estar em perigo, ou possam agravar a falha em questão.  

Além dos componentes relacionados com o tratamento de cada falha, também 
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devem ser explicitadas suas relações lógicas, caso existentes.  Com as informações 

referentes à detecção e ao tratamento de cada falha temos as funções 

instrumentadas de segurança (SIF).  

Por fim, deve ser definido se haverá algum sinal de comando, como por exemplo 

botoeiras para que um operador informe que o SIS atuou de forma satisfatória e o 

tratamento da SIF em questão pode ser reiniciado ou mesmo dispositivos de 

monitoração informando que o tratamento de determinada SIF está ativo, ou então 

sinais para uma interface homem-máquina (HMI).  Também devem ser informados, 

caso previsto, os tempos a serem utilizados na operação do filtro de eventos 

espúrios.  Para facilitar o entendimento, todas as informações adquiridas podem ser 

sintetizadas em uma tabela. 

 

Figura 3.18 - Exemplo de conexão entre operações 

A partir das informações provenientes da metodologia escolhida, têm-se as 

operações padrão do framework necessárias para modelar a funcionalidade de 

prevenção.  Operações necessárias, porém não previstas, devem ser desenvolvidas 

conforme seção 3.1.  As operações então são conectadas entre seus sinais de 
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entrada e saída e por fim o modelo do programa de controle é obtido.  Um exemplo 

de conexão entre operações pode ser observado na Figura 3.18. Nele temos três 

filtros de eventos espúrios recebendo sinais de seus respectivos sensores através 

de pseudo-boxes (ps-PSHH-006A/B/C), e enviando informações para uma operação 

de votação 2oo3. 

3.3.2. Escolha da metodologia para o desenvolvimento da 

funcionalidade de mitigação 

Com o modelo da funcionalidade de prevenção definido, o segundo passo do 

desenvolvimento do programa de controle deve ser a escolha da metodologia para o 

desenvolvimento da funcionalidade de mitigação.  Tal escolha deve seguir os 

mesmos preceitos utilizados para escolha da funcionalidade de prevenção, podendo 

ou não ser escolhida a mesma metodologia para geração dos dois blocos. 

Entretanto, diferentemente da funcionalidade de prevenção onde as falhas a serem 

tratadas são definidas através de documentos pré-existentes ou conhecimento de 

especialistas.  A funcionalidade de mitigação deve ser desenvolvida para tratar os 

efeitos de uma falha no SIS de prevenção, ou seja, efeitos no processo de uma falha 

do SIS de prevenção em conter os danos e conduzir a planta para um estado seguro 

seja por insuficiência ou falha total. 

Com a escolha da metodologia e a delimitação dos efeitos, o procedimento restante 

é o mesmo executado para a funcionalidade de prevenção.  Como resultado da 

metodologia tem-se as SIFs de mitigação e, a partir delas, têm-se as operações 

padrão do framework necessárias para modelar a funcionalidade de prevenção.  

Operações necessárias, porém não previstas, devem ser desenvolvidas conforme 

seção 3.1.  As operações então são conectadas entre seus sinais de entrada e saída 

e por fim o modelo do programa de controle é obtido. 

3.4. PROCESSOS DE VERIFICAÇÃO 

Com todos os modelos dos programas de controle do SIS de prevenção e mitigação 

finalizados em rede GHENeSys deve-se partir para a sexta e sétima fases (número 

12.4.6 e 12.4.7 da Figura 2.4) do ciclo de desenvolvimento para programas de 

segurança da norma IEC 61511.  Essa fase se refere à verificação formal dos 

modelos.  A quinta fase do ciclo de desenvolvimento será tratada posteriormente, 
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pois, como está sendo utilizada uma abordagem baseada em modelos, a verificação 

formal é feita nos modelos e não no código de controle.  Após os processos de 

verificação, os modelos são então traduzidos em código de controle de acordo com 

a norma IEC 61131-3. 

Uma das partes mais importantes de um processo de verificação é a especificação 

das propriedades que o sistema deverá atender ou não.  Como já foi discutido 

anteriormente, não existe um padrão ou norma para a especificação das 

propriedades que devem ser verificadas.  Dessa forma, nos processos de verificação 

abaixo serão fornecidas linhas gerais de quais propriedades deverão ser verificadas.  

Partindo do princípio da modularidade da norma IEC 61511 é proposta uma 

verificação formal em três diferentes contextos: (i) contexto dos modelos de 

prevenção e mitigação para cada falha isoladamente; (ii) contexto do tratamento 

completo (prevenção e mitigação) para uma única falha; (iii) contexto do modelo do 

SIS com o tratamento de várias falhas integrado. Os diferentes contextos e seus 

processos de integração podem ser visualizados na Figura 3.19.   

O processo de verificação em si é simples e direto, assim que os modelos são 

inseridos na ferramenta de verificação, o espaço de estados é gerado de forma 

automática, e assim que esse processo é finalizado, as fórmulas lógicas podem ser 

editadas no ambiente do programa.  Com as fórmulas completamente inseridas, o 

verificador pode iniciar a verificação. O verificador informa os resultados ao lado de 

cada fórmula: (i) em verde, caso a fórmula seja verdadeira, ou; (ii) em vermelho caso 

contrário. 

 

Figura 3.19 - Processos de verificação 
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3.4.1. Integração dos modelos 

Durante o processo de verificação como um todo, os modelos passaram por duas 

integrações. Primeiramente os modelos de prevenção e mitigação para uma falha 

serão integrados, e por fim os modelos do tratamento de várias falhas serão 

integrados formando o modelo completo do SIS. A integração é realizada conforme 

os passos a seguir: 

i. Devem ser listados os sinais dos sensores e dos atuadores que são comuns aos 

vários modelos de modo que os compartilhamentos fiquem explícitos. 

ii. Sinais dos sensores compartilhados são duplicados.  Cada modelo mantém suas 

operações, como filtros de eventos espúrios, votação, etc. Somente o sinal do 

sensor é compartilhado como pode ser visualizado na Figura 3.20.  Nela o sinal 

do sensor (“ps-PSHH-006A”) é compartilhado entre dois filtros de eventos 

espúrios de dois diferentes modelos. 

 

Figura 3.20 - Duplicação do sinal de um sensor 

iii. Para o acionamento de cada conjunto de atuadores compartilhados deverão ser 

implementadas operações de lógica  entre as operações de atuação de cada 

modelo pertinente. Sequenciamentos devem ser implementados através de 

operações de mesmo nome.  Na Figura 3.21 pode ser observado um exemplo 

de uma operação de lógica  entre o sinal acionamento de um modelo de 

prevenção (“ps-P1-Atuacao”) com um de mitigação (“ps-M1-Atuacao”) para 

acionamento dos atuadores comuns entre eles (“F1-Atuador”). 
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Figura 3.21 - Lógica OR para acionamento comum 

3.4.2. Contexto dos modelos 

O primeiro contexto de verificação é realizado nos modelos dos programas de 

controle do SIS de prevenção e mitigação separadamente.  As propriedades básicas 

que o sistema deve atender são retiradas das descrições das SIFs.  Através dessas 

propriedades é verificado se as operações básicas do framework foram utilizadas e 

conectadas de forma correta e, por sua vez, se o sistema é capaz de identificar e 

tratar a falha como foi projetado para fazer. 

Para uma verificação completa dos modelos também devem ser levadas em 

consideração as propriedades que não são desejáveis no sistema, ou seja, se ele 

atinge algum estado que prejudique o funcionamento do sistema protegido pelo SIS, 

ou mesmo que prejudique o funcionamento do próprio SIS para a SIF em questão.   

Por fim, as propriedades especificadas em linguagem natural são reescritas na 

forma de proposições TCTL conforme padrões descritos na seção 2.2.4.2 e 

inseridas no verificador do GHENeSys em conjunto com o modelo em verificação. 

3.4.3. Contexto do tratamento de uma falha 

Com a verificação separada dos modelos dos programas de controle do SIS de 

mitigação e prevenção concluída, e os eventuais erros encontrados corrigidos, o 

passo seguinte é a verificação do tratamento completo de uma falha, ou seja, os 

modelos das SIFs de prevenção e mitigação que se referem a uma mesma falha 

devem ser verificados em conjunto para que o seu relacionamento seja avaliado. A 

integração dos modelos de prevenção e mitigação é feita conforme procedimento 

descrito na seção 3.4.1. 
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Com a integração dos modelos e a partir do conhecimento disponível do sistema 

devem ser propostas propriedades em linguagem natural com objetivo de verificar se 

existe um relacionamento causa-efeito entre as SIFs de prevenção e mitigação, ou 

seja, se o tratamento de prevenção pode interferir de forma negativa com o 

tratamento de mitigação e vice-versa como, por exemplo, uma SIF pode pedir a 

atuação de uma válvula que impeça a outra SIF de atuar, caso necessário. 

3.4.4. Contexto do SIS 

Com a verificação conjunta dos modelos de tratamento das SIFs de mitigação e 

prevenção concluída e as eventuais falhas encontradas corrigidas, o último passo do 

processo de verificação é a aplicação do método para o modelo global contendo 

todos os modelos de prevenção e mitigação para todas as falhas que tem 

tratamento previsto pelo SIS.  A integração desses modelos também é feita 

conforme procedimento descrito na seção 3.4.1. 

Assim como na verificação da integração dos modelos de prevenção e mitigação, na 

unificação dos tratamentos de todas as falhas previstas também deve ser verificada 

a interação entre os tratamentos de cada falha de forma a reduzir o risco do 

tratamento de uma falha prejudicar o tratamento de outras.  

Através da análise do modelo do SIS devem ser verificados eventos desejáveis, 

como o acesso a atuadores comuns a todos os tratamentos que os compartilham. O 

funcionamento dos sequenciamentos também deve ser verificado, pois algumas 

SIFs podem necessitar de pré-condições para seu correto funcionamento. Por fim, 

devem ser verificados os eventos ou estados que não devem ocorrer, como por 

exemplo, uma falha atuando em atuadores que não fazem parte do seu tratamento.   

3.4.5. Estratégias para redução do problema da explosão do espaço de 

estados 

Conforme (MIYAGI, 2001) a arquitetura básica de um sistema de controle de um 

SED pode ser representada pelo diagrama da Figura 3.22.  O software de controle 

recebe informações dos dispositivos de comando e sensoriamento e, conforme o 

conteúdo dessas informações, realiza o processamento e envia informações para os 

diapositivos de monitoração e atuação.  Em um sistema de controle de um SED 

convencional, como os de manufatura por exemplo, o escopo da verificação é 
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normalmente delimitado pelo software de controle, pois se deseja verificar o 

comportamento dele a partir de um conjunto fixo de entradas. 

 

Figura 3.22 - Arquitetura de controle de um SED 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se que mesmo o SIS 

possuindo a mesma arquitetura básica de controle conforme a Figura 3.23, o escopo 

de verificação de um SIS é diferenciado.  Em um SIS é necessário que se verifique o 

comportamento do sistema a partir de todas as combinações possíveis de entradas, 

e não somente a partir das entradas que o sistema foi projetado para esperar.  Isso 

se justifica por se tratar de um sistema de segurança e dessa forma, é importante 

que se verifique não só se o sistema cumpre seus requerimentos, mas também se o 

sistema atinge estados indesejáveis que podem ser perigosos. 

 

Figura 3.23 - Arquitetura de controle de um SIS 
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Nesse novo escopo de verificação é necessário que parte do comportamento da 

planta seja modelado e introduzido no modelo do SIS para que possam ser gerados 

todos sinais de entrada possíveis. Entretanto, a modelagem do comportamento de 

uma planta é uma tarefa que vai além do escopo deste trabalho, e dessa forma foi 

adotada uma solução sistemática que gera todas as combinações possíveis de 

entradas para avaliação do comportamento do modelo do software de controle.  A 

solução adotada para modelagem da planta pode ser visualizada na Figura 3.24.  

Nela, quatro sensores pertencentes a uma SIF têm seus sinais ativados de forma 

aleatória, permitindo que todas as combinações possíveis sejam geradas.  

 

Figura 3.24 - Modelo do comportamento dos sensores 

Apesar da simplicidade dos modelos adotados, ocorre um grave problema para a 

verificação do modelo: a explosão do espaço de estados, uma vez que há uma 

explosão combinatória causada pela geração aleatória dos sinais de entrada.  Dessa 

forma, foram propostas algumas estratégias para amenizar esse problema e 

viabilizar a verificação de modelos de sistemas reais. 

i. Exclusão dos modelos dos atuadores 

Uma vez que em sistemas reais não há necessariamente formas de se verificar o 

estado dos atuadores, não se faz necessário modelar estes elementos, mas sim 

representar apenas os sinais que de fato estão associados com o acionamento dos 

mesmos. Desta forma, diminui-se o número de elementos dos grafos a serem 

analisados.  

Na Figura 3.25 é demonstrada a lógica utilizada por todos os modelos para atuação.  

Com o sinal de atuação “Atuacao-P4” ativo os compressores “XS-160A/B/C/D” 

passam do estado ligado “ON” para o desligado “OFF” e permanecem nesse estado 

enquanto o sinal de atuação estiver ativo devido aos arcos habilitadores e inibidores.  

Por se tratar de um sistema de segurança, o evento relevante ao SIS é a mudança 
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para o estado “OFF” e dessa forma, todas as propriedades a serem verificadas tem 

como alvo essa mudança de estado.  Por consequência, pode-se concluir que não 

há perda de representatividade na verificação pelo uso do sinal de atuação ao invés 

do estado dos atuadores. 

 

Figura 3.25 - Sinal de atuação e atuadores 

ii. Divisão dos modelos 

Uma segunda forma para amenizar o problema da explosão do espaço de estados é 

a verificação dos modelos segmentado em partes, correspondentes aos efeitos 

existentes.  Essa proposta se aplica a modelos que tratam de vários efeitos que 

estão conjuntamente associados à consequência da ocorrência de uma determinada 

falha, que é uma característica inerente aos modelos de mitigação, mas que não se 

aplica para o caso de integrar-se efeitos de mais de uma falha.  

De forma geral, os modelos dos programas de controle de mitigação, gerados 

conforme o framework apresentado neste trabalho, possuem a estrutura básica 

demonstrada na Figura 3.26.   
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Figura 3.26 - Organização dos modelos de mitigação 

Nela temos, por exemplo, um Efeito A que é detectado através dos Sensores A: o 

sinal desses sensores é então enviado à Lógica de detecção A que, por sua vez, 

aciona a Operação de atuação A. Essa operação envia sinais à Lógica de Atuação 

que, por sua vez, aciona os Atuadores A/B/C que, no caso, são comuns a todos os 

modelos.  

Por sua vez, os atuadores B/C são compartilhados entre os Efeitos B e C, e os 

atuadores C são exclusivos do Efeito C.  

Portanto, para executar a verificação do modelo é proposto o seguinte método:  

a. Executa-se uma verificação para cada um dos possíveis efeitos 

existentes. 
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b. Executa-se uma verificação adicional associada à possível interação 

entre os efeitos.  

No exemplo da Figura 3.26, as primeiras três verificações são realizadas como se o 

modelo do tratamento de cada efeito estivesse isolado dos outros.  Ou seja, quando 

for feita a “Verificação 1” associada ao Efeito A, os modelos dos sensores – como 

demonstrado na Figura 3.24 – tem a marcação inicial anulada para os Efeitos B e C 

de tal forma que não geram os sinais de detecção para o restante do modelo.  

Dessa forma, eles são desconsiderados durante a geração do espaço de estados 

fazendo com que esse processo se torne muito mais rápido. O mesmo procedimento 

é realizado para a verificação do Efeito B (Verificação 2) e do Efeito C (Verificação 

3). 

Com essas verificações finalizadas, podemos passar para o passo seguinte que é a 

última verificação correspondente às possíveis interações. Partindo-se do princípio 

que as primeiras verificações objetivam verificar se o tratamento de cada efeito foi 

corretamente implementado, a última verificação procura verificar o relacionamento 

entre a atuação dos vários efeitos e se a lógica de atuação foi corretamente 

implementada.  Dessa forma, não é mais necessário incluir no modelo a ser 

verificado nesta segunda etapa os modelos dos sensores nem das lógicas de 

detecção, bastando somente que seja permitido às operações de atuação de cada 

efeito gerar sinais aleatórios. 

iii. Verificação do contexto necessário 

Para que seja realizada a integração de modelos (prevenção e mitigação, por 

exemplo) a verificação no contexto de cada modelo deve ser realizada previamente.  

Dessa forma, nos modelos integrados, como todos os modelos de detecção foram 

alvo da verificação, somente é necessária a verificação do relacionamento entre as 

atuações dos vários modelos integrados e suas respectivas lógicas de atuação.  

Assim como na última verificação proposta no item anterior, os modelos dos 

sensores e das lógicas de detecção podem ser excluídos dos modelos integrados, 

bastando que se permita que as operações de atuação produzam sinais aleatórios.  

Um exemplo de organização do modelo integrado para verificação pode ser visto na 

Figura 3.27. 



97 
 

 

Figura 3.27 - Organização do modelo integrado para verificação 

3.5. CODIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE 

A partir do modelo completo do SIS verificado formalmente, pode-se iniciar a quinta 

fase do ciclo de desenvolvimento para programas de segurança da norma IEC 

61511 que se refere a codificação do programa de controle. 

No caso deste trabalho é proposto que a transformação isomórfica seja feita através 

da sistemática proposta em (SANTOS FILHO, 2000).  Nela são propostas sete 

etapas para a transformação de Redes de Petri em diagramas de ladder (LD), 

linguagem prevista na norma IEC 61131-3.  Uma de suas principais vantagens é que 

uma modularidade do diagrama resultante, onde é possível diferenciar blocos 

resultantes da transformação das transições, lugares e das saídas, facilitando a 

manutenção e entendimento do diagrama gerado.  

A sistemática então é composta das seguintes etapas: 

i. Atribuir variáveis internas para as transições. 

ii. Atribuir variáveis internas para os lugares. 

iii. Associar os eventos internos às variáveis de saída de monitoração e atuação. 

iv. Associar os eventos externos às variáveis de entrada de comando e 

sensoriamento. 

v. Programação do código correspondente à habilitação de cada uma das 

transições. 

a. Um rung para cada transição. 
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b. Em cada rung uma operação AND entre as pré-condições da transição 

e as condições de restrições (eventos externos) 

c. Caso a transição seja temporizada, um elemento de temporização TON 

deve ser adicionado antes da bobina que representa a transição em 

seu rung. 

vi. Programação do código correspondente à mudança de estado local dos lugares. 

a. Inicialmente deve ser configurada a marcação inicial.  A condição é de 

que nenhum lugar deve estar marcado. 

b. Aplicar os comandos de set/reset para atualizar a marcação de cada 

lugar. 

vii. Programação do código para geração dos eventos de saída do controlador.  

a. Corresponde a ativação das saídas. 

b. Devem ser utilizadas bobinas normais sem memória, uma vez que os 

estados locais se mantém ativos até que haja alguma transição de 

estado. 

Para ilustrar a sistemática considere a rede GHENeSys da Figura 3.28 

 

Figura 3.28 - Exemplo de modelo em rede GHENeSys 

As primeiras quatro etapas da sistemática estão sumarizadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Primeiras quatro etapas da sistemática 

Etapa (i) 

Transição Variável interna 
a1 FT1 
a2 FT2 
a3 FT3 

Etapa (ii) 
Lugar Variável interna 

Stand_by FL01 
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Bomba_1-ON FL02 
Bomba_2-ON FL03 

Etapa (iii) 
Evento interno Variável de saída  

BM1 Q.01 
BM2 Q.02 

Etapa (iv) 

Evento externo Variável de entrada 
B1 I.01 
B2 I.02 

B2.B3 (I.02).(I.03) 

 

Como resultado da etapa (v) da sistemática, temos o digrama ladder da Figura 3.29 

que corresponde a habilitação de cada uma das transições. 

 

Figura 3.29 - Diagrama ladder da etapa (v) 

Como resultado da aplicação da etapa (vi) da sistemática, temos o diagrama ladder 

da Figura 3.30, que corresponde à atualização dos estados locais associados aos 

lugares da rede GHENeSys. 
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Figura 3.30 - Diagrama ladder da etapa (vi) 

Por fim temos o resultado da aplicação da etapa (vii) da sistemática, diagrama 

ladder da Figura 3.31, que corresponde aos eventos gerados para ativar as saídas 

do controlador. 

 

Figura 3.31 - Diagrama ladder da etapa (vii) 

3.6. TESTE DO PROGRAMA DE CONTROLE 

O último passo do framework proposto nesse trabalho se refere à oitava fase 

(número 12.5 da Figura 2.4) do ciclo de desenvolvimento para programas de 

segurança da norma IEC 61511.  Nesse passo o programa de controle em 

linguagem compatível (de acordo com a norma IEC 61131-3) deve ser carregado 

nos controladores físicos e esses devem ser submetidos a testes exaustivos. A 

realização destes testes está associada aos recursos tecnológicos disponíveis como 



101 
 

ferramenta de apoio para permitir a validação do sistema a partir do mapeamento 

das saídas do controlador, conforme são gerados conjuntos de entradas que podem 

ocorrer na planta5.  

  

                                             
5 É possível realizar-se uma simulação da planta utilizando a técnica Hardware in the Loop (HIL) (GU, 
et al., 2007).  Esta é uma possível proposta de evolução do presente trabalho (ver Capítulo 5). 
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4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO  

Nesta seção é apresentado um exemplo do desenvolvimento do programa de 

controle de SIS para uma estação de compressão de gás natural (ECOMP) 

conforme o framework proposto na seção anterior.  Por se tratar um fluido altamente 

inflamável, o processo em questão envolve riscos de grande magnitude, e dessa 

forma demanda a instalação de um SIS.  Um exemplo de uma ECOMP pode ser 

visualizado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - ECOMP (Fonte: http://www.gazprom.com/f/posts/24/519073/opening-nord-corridor-1.jpg) 

4.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

A ECOMP possui várias linhas de alimentação de gás provenientes de um gasoduto 

denominadas de linhas de sucção. O gás que entra na estação de compressão 

passa por filtros, e então é comprimido por meio de equipamentos denominados de 

turbos compressores. Uma parte deste gás é desviada para uma unidade 

denominada utilidades. A unidade utilidades é responsável pelo controle de 

temperatura, e pressão do gás a ser utilizado por outros equipamentos essenciais à 

operação do processo, tais como: gás de partida e gás combustível para os turbos 

compressores e aquecedores e, gás combustível para a geração de energia elétrica 

no processo. Após o gás ser comprimido pelos turbos compressores, ele é retornado 

para o gasoduto por meio de uma linha de descarga.  Para melhor entendimento do 

processo na Tabela 4.1 estão descritos os sensores e atuadores utilizados. Na 

Tabela 4.2 estão descritos os sinais utilizados nos modelos.  Os TAGs informados 

nas tabelas estão de acordo com a norma SA-S5.1-1984 (ISA, 1984 (R1992)). 
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Tabela 4.1 - Sensores e Atuadores 

TAG Descrição 
Sensores 

BSH-501 Sensor de fogo na tubulação de descarga compressor A 
BSH-502 Sensor de fogo na tubulação de descarga compressor B 
BSH-503 Sensor de fogo na tubulação de descarga compressor C 
BSH-504 Sensor de fogo na tubulação de descarga compressor D 
ASH-501 Sensor de gás na tubulação de descarga compressor A 
ASH-502 Sensor de gás na tubulação de descarga compressor B 
ASH-503 Sensor de gás na tubulação de descarga compressor C 
ASH-504 Sensor de gás na tubulação de descarga compressor D 
TIT-209A Indicador e transmissor de temperatura na descarga do compressor A 
TIT-209B Indicador e transmissor de temperatura na descarga do compressor B 
TIT-209C Indicador e transmissor de temperatura na descarga do compressor C
TIT-209D Indicador e transmissor de temperatura na descarga do compressor D 
PIT-006A Indicador e transmissor de pressão da linha de descarga 
PIT-006B Indicador e transmissor de pressão da linha de descarga 
PIT-006C Indicador e transmissor de pressão da linha de descarga 

Atuadores 
XV-001 Válvula ON-OFF atuada da sucção 1 (Filtro 1) 
XV-003 Válvula ON-OFF atuada da descarga 
XV-005 Válvula ON-OFF atuada da saída do Filtro 1 
XV-017 Válvula ON-OFF atuada de equalização da XV-001   
XV-018 Válvula ON-OFF atuada de equalização da XV-003 
XV-019 Válvula ON-OFF atuada da sucção 2 (filtro 2)  
XV-020 Válvula ON-OFF atuada de equalização da XV-019
XV-022 Válvula ON-OFF atuada da saída do Filtro 2 

XV-002A 
Válvula ON-OFF atuada de interligação entre a tubulação de descarga 
e a linha de descarga de emergência 

XV-002B Válvula ON-OFF atuada de equalização da XV-002A 
XV-117 Válvula ON-OFF atuada dos cilindros de CO2 do compressor A 
XV-118 Válvula ON-OFF atuada dos cilindros de CO2 do compressor B 
XV-119 Válvula ON-OFF atuada dos cilindros de CO2 do compressor C 
XV-120 Válvula ON-OFF atuada dos cilindros de CO2 do compressor D 

Tabela 4.2 - Descrição dos Sinais 

Sinal Descrição 

ENABLE_EXT 
Sinal de controle externo utilizado para reiniciar o modelo de 
tratamento. 

TSHH-209A 
Temperatura muito alta na descarga do turbo compressor A, 
detectado a partir do sensor TIT-209A 

TSHH-209B 
Temperatura muito alta na descarga do turbo compressor B, 
detectado a partir do sensor TIT-209B 
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TSHH-209C 
Temperatura muito alta na descarga do turbo compressor C, 
detectado a partir do sensor TIT-209C 

TSHH-209D 
Temperatura muito alta na descarga do turbo compressor D, 
detectado a partir do sensor TIT-209D 

BSH-501 Fogo no entorno da tubulação de descarga compressor A 
BSH-502 Fogo no entorno da tubulação de descarga compressor B 
BSH-503 Fogo no entorno da tubulação de descarga compressor C 
BSH-504 Fogo no entorno da tubulação de descarga compressor D 
ASH-501 Gás no entorno da tubulação de descarga compressor A 
ASH-502 Gás no entorno da tubulação de descarga compressor B 
ASH-503 Gás no entorno da tubulação de descarga compressor C 
ASH-504 Gás no entorno da tubulação de descarga compressor D 

PSHH-006A Desvio de pressão muito alta proveniente do sensor PIT-006A 
PSHH-006B Desvio de pressão muito alta proveniente do sensor PIT-006B 
PSHH-006C Desvio de pressão muito alta proveniente do sensor PIT-006C 

XS-160A-D 
Comando de “Parada de Emergência” do turbo compressor TC-
12001A 

XS-160B-D 
Comando de “Parada de Emergência” do turbo compressor TC-
12001B 

XS-160C-D 
Comando de “Parada de Emergência” do turbo compressor TC-
12001C 

XS-160D-D 
Comando de “Parada de Emergência” do turbo compressor TC-
12001D 

XV-001-F 
Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-001 na linha de sucção 
1 da ECOMP 

XV-003-F 
Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-003 na linha de 
descarga da ECOMP 

XV-005-F Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-005 na saída do filtro A

XV-017-F 
Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-017 no “by-pass” da 
linha de sucção 1 da ECOMP 

XV-018-F 
Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-018 no “by-pass” da 
linha de descarga da ECOMP 

XV-019-F 
Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-019 na linha de sucção 
2 da ECOMP 

XV-020-F 
Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-020 no “by-pass” da 
linha de sucção 2 da ECOMP 

XV-022-F Comando “Fecha” no atuador da válvula XV-022 na saída do filtro B
XV-002A-A Comando “Abre” no atuador da válvula XV-002A. 
XV-002B-A Comando “Abre” no atuador da válvula XV-002B. 

XV-117-A 
Comando “Abre” no atuador da válvula dos cilindros de CO2 do 
compressor A. 

XV-118-A 
Comando “Abre” no atuador da válvula dos cilindros de CO2 do 
compressor B. 

XV-119-A 
Comando “Abre” no atuador da válvula dos cilindros de CO2 do 
compressor C. 

XV-120-A 
Comando “Abre” no atuador da válvula dos cilindros de CO2 do 
compressor D. 
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4.2. APLICAÇÃO DO FRAMEWORK PROPOSTO 

Com a descrição básica do processo da ECOMP, as etapas do framework serão 

aplicadas se iniciando pelo desenvolvimento da funcionalidade de prevenção.  

4.2.1. Desenvolvimento da funcionalidade de prevenção 

4.2.1.1. Descrição da sistemática 

Para o desenvolvimento da funcionalidade de prevenção, é proposta a utilização da 

sistemática desenvolvida em (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011). Tal sistemática foi 

proposta de forma a atender o ciclo de vida de segurança de projeto de SIS previsto 

nas normas IEC 61508 e IEC 61511 e desenvolvida através da utilização de 

métodos e técnicas formais. De forma simplificada a modelagem do tratamento e 

diagnóstico de falhas críticas são realizados em quatro etapas: 

i. Modelagem do Diagnóstico de Falhas: Inicialmente é elaborada uma matriz 

causa efeito e a partir dessa, através de algoritmos apropriados, é derivada uma 

Rede Bayesiana que em seguida é convertida em uma rede de Petri 

comportamental (BPN) (PORTINALE, 1997). 

ii. Modelagem do Tratamento de Falhas: Essa se inicia pela análise dos riscos por 

Hazop (hazard and operabitily) para obtenção das funções instrumentadas de 

segurança (SIFs) assim como o nível de integridade de segurança (SIL) para 

cada SIF, os eventos inicializadores e os atuadores relacionados como cada 

SIF.  A seguir é construído um modelo para tratamento de falhas para cada SIF 

utilizando-se uma PN interpretada, e por fim, após que cada modelo seja 

desenvolvido, deriva-se o modelo em PN da atividade de coordenação das SIF.  

Dessa forma, uma vez que a causa de um problema é diagnosticada pelo 

modelo de diagnostico, o coordenador é responsável pela chamada do modelo 

de tratamento para mitigação ou prevenção do acidente. 

iii. Análise dos Modelos: Inicialmente se faz uma análise estrutural do modelo de 

diagnóstico que é uma BPN. A seguir analisa-se o comportamento dos modelos 

de tratamento de falhas para não só avaliar o desempenho da solução 

desenvolvida, mas para também assegurar que o sistema nunca atinge nenhum 

estado indesejado, isto é, verifica-se se a PN não apresenta estados mortos 

(marcações onde nenhuma transição está habilitada, i.e., deadlocks). 
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iv. O quarto, e último passo, é a geração dos programas de controle e dos 

programas de tratamento de falhas e coordenação em uma linguagem de 

programação IEC 61131-3. 

Apesar de a sistemática de (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) ter sido descrita em todos 

seus passos, nem todos são necessários para a modelagem da funcionalidade de 

prevenção através do framework proposto.  A aplicação do framework necessita 

somente das informações descritas na seção 3.3.1. 

4.2.1.2. Aplicação da sistemática 

Na Tabela 4.3 são demonstrados os resultados da aplicação da sistemática de 

(SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) para duas falhas que foram escolhidas dentre várias 

levantadas.  Nela é demonstrada a descrição de cada falha, suas consequências se 

não tratadas, os sensores que são capazes de detectar cada uma e as ações que 

deverão ser tomadas para prevenir cada uma.  

Tabela 4.3 - Dados para a funcionalidade de prevenção 

Descrição 
SIF-
ID 

Consequências da falha 
na demanda 

Eventos 
Inicializadores de 

Prevenção 
Ações de Prevenção 

Pressão muito alta 
na descarga da 

ECOMP (Falha 1) 
1P 

· Possíveis danos na linha 
de descarga; 

· Vazamento incontrolado 
de gás podendo ocasionar 

explosão; 
· Vibração excessiva e 

ruído alto. 

· PIT-006A 
· PIT-006B 
· PIT-006C 

· Fechar válvulas: 
XV-001 / XV-017; 
XV-019 / XV-020; 
XV-003 / XV-018; 

· Parada de 
emergência dos turbos 

compressores TC-
12001A/B/C/D. 

Temperatura muito 
alta na descarga 

dos turbos 
compressores A, 

B, C e D (Falha 4) 

4P 
Possíveis danos na linha 

de descarga. 

· TIT-209A 

· TIT-209B 

· TIT-209C 

· TIT-209D 

· Parada de 
emergência dos turbos 

compressores TC-
12001A/B/C/D. 

 

Entretanto, não é suficiente que se conheça quais sensores são responsáveis pela 

detecção de cada falha, também é de extrema importância ter conhecimento de 

como esses sensores são relacionados logicamente. As relações podem ser 
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levantadas a partir das Redes de Petri dos modelos de detecção para as Falhas 1 e 

2 que podem ser visualizados nas Figura 4.2 e Figura 4.3. 

 

Figura 4.2 - Modelo de detecção da Falha 1 (extraído de (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011)) 

Conforme pode ser verificado na Figura 4.2 a lógica de detecção da Falha 1 envolve 

os três sensores PIT 006A, PIT 006B, PIT 006C  em votação 2oo3. 



108 
 

 

Figura 4.3 - Modelo de detecção da Falha 4 (extraído de (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011)) 

Para Falha 4 pode se observar a lógica de detecção TIT 209A, TIT

209B, TIT 209C, TIT 209D  a partir da Figura 4.3. 

A partir dos modelos de tratamento das Falhas críticas 1 e 4, também pode-se 

concluir que não existe nenhuma lógica complexa entre os atuadores utilizados na 

prevenção.  Todos os atuadores e sinais de parada dos compressores devem ser 

executados de forma paralela.  No modelo proposto pela sistemática é utilizado um 

sinal de comando “ENABLE_EXT” para que um operador possa reiniciar o modelo 

de tratamento quando o sistema controlado retorna a um estado seguro. Por fim, no 

modelo proposto é utilizado o tempo de 10s para as duas transições da operação do 

filtro de eventos espúrios. 

4.2.1.3. Modelagem da funcionalidade de prevenção 

Com as informações levantadas na seção anterior, temos as operações necessárias 

do framework para o tratamento da Falha 1 e da Falha 4 sumarizadas na Figura 4.4. 



109 
 

 

Figura 4.4 – Operações para modelagem da prevenção 

Por fim, as operações são refinadas, conectadas e os modelos em rede GHENeSys 

para o tratamento da Falha 1 e Falha 4 são obtidos.  Os modelos resultantes podem 

ser visualizados no ANEXO D. 

4.2.2. Desenvolvimento da funcionalidade de mitigação 

4.2.2.1. Descrição da sistemática 

Com objetivo de demonstrar a flexibilidade do framework proposto é proposta a 

utilização de uma sistemática para o desenvolvimento da funcionalidade de 

mitigação diferente da utilizada na funcionalidade de prevenção.  A funcionalidade 

de mitigação será desenvolvida conforme a sistemática proposta em (SOUZA, et al., 

2014), essa sistemática também foi proposta de forma a atender o ciclo de vida de 

segurança de projeto de SIS previsto nas normas IEC 61508 e IEC 61511 e foi 

desenvolvida através da utilização de métodos e técnicas formais. De forma 

simplificada, a sistemática pode ser descrita através dos seguintes passos: 

i. Determinação dos elementos críticos: Primeiramente devem ser determinados 

os elementos críticos do processo em estudo através de técnicas de análise de 

risco, tais com o FTA (MODARRES, KAMINSKIY e KRIVTSOV, 2009), FMEA 

(MODARRES, KAMINSKIY e KRIVTSOV, 2009) e What-If (CENTER FOR 

CHEMICAL PROCESS SAFETY, 2008).  Com o FMEA é possível associar um 

nível de severidade à ocorrência de uma falha e dessa forma indicar quais 

partes do sistema devem ser monitoradas pela camada de mitigação.  Apesar de 

o FMEA ser focado em um único componente, combinações de falhas e 

possíveis efeitos dominós podem ser analisados através da técnica FTA em 
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conjunto com a técnica What-if tornando-se possível analisar o como e o porquê 

de uma falha. 

ii. Detecção dos efeitos causados pela ocorrência de falhas nos elementos críticos:  

Cada efeito que tem origem na falha de um componente crítico deve ser 

monitorado por um sensor específico para seu modo de falha. 

iii. Ações de controle para os efeitos das falhas nos elementos críticos: Para cada 

falha detectada pelos sensores relacionados com a mitigação, uma ou mais 

ações de mitigação devem ser implementadas pelo algoritmo de mitigação.  Tais 

ações de mitigação são derivadas através da técnica de What-if a partir do 

conhecimento humano e registros de falhas anteriores. 

iv. Correlação com o modelo de prevenção e determinação de parâmetros das 

ações de mitigação: No modelo de mitigação proposto as ações de mitigação 

poderão ser proporcionais ao valor de uma variável controlada ou a sua 

derivada.  Dessa forma podem ser implementadas ações de mitigação caso o 

sistema de prevenção por algum motivo venha a falhar ou, mesmo atuando, não 

ser capaz de trazer o sistema controlado a um estado seguro.  Também podem 

ser implementadas ações para o caso de uma variável controlada apresentar um 

valor muito superior ao esperado pelo sistema de prevenção. 

v. Construção dos modelos para implementação dos algoritmos de controle: Nesse 

passo são propostos os modelos de controle para as variáveis contínuas de 

processo fazendo-se uma correlação com os modelos de prevenção. Nesse 

passo serão utilizados os resultados da técnica de What-if para determinar os 

níveis ou porcentagens das variáveis controladas e sua derivada para ativação 

dos modelos de prevenção ou mitigação.  O resultado desse passo será o 

modelo em lógica fuzzy do programa de controle sistema de mitigação assim 

como proposto em (LEGASPE, DIAS e SANTOS FILHO, 2012). 

vi. Geração do código de controle: Para cada ação determinada pelo programa de 

controle fuzzy será feita a conversão para o código de controle em uma 

linguagem IEC 61131-7.  O código de controle então é implementado no 

controlador de segurança. 

É importante notar que os passos iv, v e vi da sistemática apresentada não foram 

aplicados por não serem pertinentes ao exemplo de aplicação em questão. Assim 

como na funcionalidade de prevenção, a aplicação do framework necessita somente 

das informações descritas na seção 3.3.1. 
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4.2.2.2. Aplicação da sistemática 

A aplicação da sistemática proposta em (SOUZA, et al., 2014) para a funcionalidade 

de mitigação resulta no FMEA e no FTA.  A partir do FMEA é possível extrair as 

relações entre os potenciais efeitos do não tratamento de determinada falha pela 

prevenção e os sensores capazes de detectar esses efeitos, bem como as ações de 

mitigação propostas para trazer a planta para um estado seguro.  A partir do FTA 

temos as relações lógicas entre os sensores para a correta detecção dos efeitos.  

Neste trabalho não está sendo considerada a relação de proporcionalidade para as 

ações de controle proposta no item (iv) da sistemática. 

Na Figura 4.5 é possível observar trecho do FMEA referente à falha no tratamento 

da SIF 1 de prevenção devido a uma sobrecarrega elétrica no CLP de prevenção. 

 

Figura 4.5 - FMEA para falha no tratamento da SIF 1P 

Na Figura 4.6 é demonstrado trecho do FMEA referente a falha no tratamento da SIF 

4 de prevenção também devido a uma sobrecarrega elétrica no CLP de prevenção. 
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Figura 4.6 - FMEA para falha no tratamento da SIF 4P 

O FMEA é construído a partir dos modos de falha para um componente do sistema, 

e a partir desses modos são derivados os efeitos potenciais sobre o sistema.  Todos 

os modos de falha derivados no FMEA levavam a algum dos efeitos demonstrados 

na Figura 4.5 e na Figura 4.6.  

A partir dos trechos do FMEA apresentados podemos perceber que diferentemente 

da prevenção, onde o elemento guia era a falha, o sistema de mitigação utiliza as 

consequências como elemento guia e dessa forma, para uma falha podem existir 

diversas consequências que devem ser tratadas, gerando vários conjuntos de 

sensores e atuadores responsáveis pelo seu tratamento.  

 

Figura 4.7 - Trecho do FTA da lógica dos sensores 
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Agora que temos os sensores necessários para a detecção de cada efeito, é 

necessário analisarmos trechos do FTA onde são explicitadas as relações lógicas 

entre eles. 

Na Figura 4.7 temos a lógica para os sensores de pressão relativos à Falha da SIF 

1P à esquerda, onde esses estão organizados em sistema de votação 2oo3 e a 

lógica para os sensores de temperatura relativos à Falha da SIF 4P à direita, onde 

esses estão organizados na forma TIT 209A, TIT 209B, TIT 209C, TIT

209D .  Assim como os sensores de temperatura, cada linha do compressor possui 

um sensor de gás e um de incêndio, e dessa forma estão organizados logicamente 

da mesma forma que os sensores de temperatura, ou seja, BSH 501, BSH

502, BSH 503, BSH 504  para os sensores de fogo e ASH 501, ASH

502, ASH 503, ASH 504  para os sensores de gás. 

A partir dos resultados da sistemática relativos aos modelos de mitigação das falhas 

no tratamento das SIFs 1P e 4P, é possível observar que os modelos de mitigação 

resultantes possuem operações de lógica e de sequenciamento na funcionalidade 

atuação.    

Todos os efeitos possuem três ações de mitigação em comum e dessa forma, o 

tratamento de qualquer um dos efeitos deve ser capaz de acionar esse conjunto de 

atuadores comuns.  Para que as ações específicas relativas ao efeito de incêndio 

sejam ativadas é necessário que pelo menos uma das válvulas para a linha de 

descarga de emergência tenha sido previamente aberta e algum sensor de incêndio 

esteja ativo. 

No modelo proposto pela sistemática não foram previstos sinais de comando, e será 

utilizado o tempo de 10s para as duas variáveis de tempo da operação do filtro de 

eventos espúrios. 

4.2.2.3. Modelagem da atividade de mitigação 

Com as informações levantadas na seção anterior, temos as operações necessárias 

do framework para o tratamento da mitigação das falhas no tratamento da SIF 1P 

sumarizadas na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Operações para modelagem da mitigação da falha 1 

Na Figura 4.9 temos as operações necessárias do framework para o tratamento da 

mitigação das falhas no tratamento da SIF 4P. 

 

Figura 4.9 - Operações para modelagem da mitigação da falha 4 

Por fim, as operações são refinadas, conectadas e os modelos em rede GHENeSys 

para o tratamento de mitigação da Falha 1 e da Falha 4 são obtidos.  Os modelos 

resultantes podem ser visualizados no ANEXO D. 
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4.3.  VERIFICAÇÃO DOS MODELOS 

Após conclusão da modelagem dos programas de controle no ambiente GHENeSys, 

a próxima etapa do framework proposto, e que também é requerimento das normas 

IEC 61511 e 61508, é a verificação formal dos modelos propostos. Como requerido 

no Framework proposto, os sinais dos atuadores compartilhados são explicitados na 

Tabela 4.4 para facilitar as posteriores unificações dos modelos. 

Tabela 4.4 - Sinais dos atuadores compartilhados 

Modelos Todos 

Falha1M-EF1 
Falha1M-EF2 
Falha1M-EF3 

Falha1P    
Falha4M-EF1 
Falha4M-EF3 

Falha1M-EF1 
Falha1M-EF2 
Falha1M-EF3 
Falha4M-EF1 
Falha4M-EF3 

Falha1M-EF3 
Falha4M-EF3 

Sinais dos 
Atuadores 

XS-160A-D XV-003-F XV-002A-A XV-005-F 

XS-160B-D XV-001-F XV-002B-A XV-022-F 

XS-160C-D XV-017-F  XV-117-A 

XS-160D-D XV-018-F  XV-118-A 

 XV-020-F  XV-119-A 

 XV-019-F  XV-120-F 

 

Os sinais dos sensores compartilhados podem ser visualizados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Sinais dos sensores compartilhados 

Modelos 
Falha1P 

Falha1M-EF1 
Falha4P 

Falha4M-EF1 
Falha1M-EF2 

Falha1M-EF3 
Falha4M-EF3 

Sinais dos 
sensores 

PSHH-006A TSHH-209A ASH-501 BSH-501 

PSHH-006B TSHH-209B ASH-502 BSH-502 

PSHH-006C TSHH-209C ASH-503 BSH-503 

 TSHH-209D ASH-504 BSH-504 

 

Onde na Tabela 4.5 e Tabela 4.4, Falha1P se refere ao modelo de tratamento de 

prevenção da Falha 1, Falha1M-EF1 se refere ao modelo de tratamento de 

mitigação do primeiro efeito levantado no FMEA para a falha no tratamento da Falha 

1 (Danos aos componentes da planta), Falha1M-EF2 se refere ao modelo de 
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tratamento de mitigação do segundo efeito levantado no FMEA (Vazamento de gás), 

Falha1M-EF3 se refere ao modelo de tratamento de mitigação do terceiro efeito 

levantado no FMEA (Incêndio),  Falha4P se refere ao modelo de tratamento de 

prevenção da Falha 4, Falha4M-EF1 se refere ao modelo de tratamento de 

mitigação do primeiro efeito levantado no FMEA para a falha no tratamento da Falha 

4 (Danos aos componentes da planta) e por fim, Falha4M-EF3 se refere ao modelo 

de tratamento de mitigação do terceiro efeito levantado no FMEA para a falha no 

tratamento da Falha 4 (Incêndio). 

As propriedades deverão ser especificadas conforme proposto nas subseções 

apropriadas da seção 3.4 conforme o nível do modelo em verificação. Após a sua 

especificação, as propriedades devem ser listadas em tabelas para cada falha e/ou 

efeitos, quando aplicável. Na primeira linha da tabela é descrita a propriedade em 

linguagem natural, na segunda linha é descrita sua equivalência em lógica temporal 

TCTL levando em consideração todos os sinais de detecção e atuação pertinentes. 

Na terceira linha é descrita a propriedade TCTL que será utilizada para verificação 

conforme proposto nas estratégias para redução do problema de explosão do 

espaço de estados na seção 3.4.5. Para os modelos unificados, ou seja, no nível do 

tratamento de uma falha e no nível SIS, serão somente apresentadas a primeira e 

terceira linha da tabela. 

4.3.1. Nível dos modelos 

4.3.1.1. Modelo de prevenção para Falha 1 

Seguindo as linhas estipuladas na seção 3.4.2 para o levantamento das 

propriedades que devem ser atendidas para esse nível, temos na Tabela 4.6 as 

propriedades a serem verificadas.  Para o modelo em questão só existe um grupo de 

atuadores, ou seja, todos os atuadores seguem a mesma lógica para atuação e são 

acionados de forma síncrona a partir de um único sinal. 

Tabela 4.6 - Propriedades a serem verificadas do modelo de prevenção para Falha 1 

 Propriedade / Proposição TCTL 

1 
Qualquer combinação de dois sensores ativos por mais de 10s faz com que 

atuadores sejam acionados e os compressores sejam desligados 



117 
 

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C → ∀ ◊ XS 160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS

160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧

XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL   

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C → ∀ ◊ P1 Atuacao   

2 

Atuadores ficam acionados e os compressores ficam desligados até que pelo menos 

dois sensores fiquem inativos por 10s e o sinal externo esteja ativo 

∃ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C ∧ ENABLE_EXT 	 XS 160A OFF ∧ XS

160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV 001 CL ∧

XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ PSHH

006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨ PSHH 006B ∧ PSHH

006C ∧ ENABLE_EXT   

∃ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C ∧ ENABLE_EXT 	 P1 Atuacao ∧ PSHH

006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨ PSHH 006B ∧ PSHH

006C ∧ ENABLE_EXT   

3 

Atuadores não são acionados e os compressores não são desligados até que pelo 

menos dois sensores estejam ativos por mais de 10s. 

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C 	 XS 160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS

160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧

XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL   

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨
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PSHH 006B ∧ PSHH 006C P1 Atuacao   

 

Após geração do espaço de estados dos modelos propostos, as expressões TCTL 

são então inseridas no verificador e a verificação propriamente dita é realizada.  Na 

Figura 4.10 podem ser observadas todas as propriedades em forma de expressões 

TCTL que foram testadas e os resultados da verificação ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde indicando que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios.  Devido à extensão do texto da segunda propriedade 

na janela não foi possível capturar seu resultado em conjunto com as demais, porém 

o resultado da verificação foi satisfatório. 

  

Figura 4.10 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de prevenção para Falha 1 

4.3.1.2. Modelo de prevenção para Falha 4 

Seguindo as mesmas linhas do item anterior, temos as propriedades a serem 

verificadas para o modelo de prevenção para Falha 4 na Tabela 4.7. Para o modelo 

em questão também só existe um grupo de atuadores, ou seja, todos os atuadores 

seguem a mesma lógica para atuação e são acionados de forma síncrona a partir de 

um único sinal. 
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Tabela 4.7 - Propriedades a serem verificadas do modelo de prevenção para Falha 4 

 Propriedade / Proposição TCTL 

1 

Qualquer um dos quatro sensores ativos por mais de 10s faz com que os 

compressores sejam desligados 

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D → ∀ ◊ XS

160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF   

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D → ∀ ◊ P4

Atuacao   

2 

Compressores permanecem desligados pelo menos até que todos os sensores 

fiquem inativos por pelo menos 10s e o sinal externo seja ativo 

∃ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D ∧

ENABLE_EXT 	 XS 160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS

160D OFF ∧ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D ∧

ENABLE_EXT   

∃ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D ∧

ENABLE_EXT 	 P4 Atuacao ∧ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH

209C ∨ TSHH 209D ∧ ENABLE_EXT   

3 

Compressores não são desligados até que pelo menos um sensor esteja ativo por 

mais de 10s. 

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D 	 XS

160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF   

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D 	 P4

Atuacao   

 

Na Figura 4.11 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. Devido à extensão do texto da segunda propriedade na 
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janela não foi possível capturar seu resultado em conjunto com as demais, porém o 

resultado da verificação foi satisfatório. 

 

Figura 4.11 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de prevenção para Falha 4 

4.3.1.3. Modelo de mitigação para Falha 1 

Seguindo as linhas estipuladas nas seções 3.4.3 e 3.4.5, temos as propriedades a 

serem verificadas para o modelo de mitigação para Falha 1 separadas pelos efeitos 

a serem mitigados. Na Tabela 4.8 temos as propriedades relativas ao Efeito 1, na 

4.9 temos as propriedades relativas ao Efeito 2, na Tabela 4.10 temos as 

propriedades relativas ao Efeito 3 e, por fim, na Tabela 4.11 temos as propriedades 

relativas ás interações entre os tratamentos dos efeitos, chamadas de propriedades 

Gerais.   

Para o modelo em questão existem dois grupos de atuadores, ou seja, existe um 

sinal de atuação geral que contém os atuadores comuns a todos os efeitos 

levantados e um sinal referente aos atuadores específicos relativos ao Efeito 3 

(incêndio). 
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Tabela 4.8 - Propriedades a serem verificadas do modelo de mitigação para Falha 1 – Efeito 1 

 Propriedade / Proposição TCTL 
E

fe
ito

 1
 –

 1
 

Qualquer combinação de dois sensores ativos por mais de 10s faz com que 

atuadores sejam acionados e os compressores sejam desligados 

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C → ∀ ◊ XS 160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧

XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017

CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV 002A OP ∧ XV

002B OP   

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C → ∀ ◊ M1 Atuador   

E
fe

ito
 1

 -
 2

 

Atuadores ficam acionados e os compressores ficam desligados até que pelo 

menos dois sensores fiquem inativos por 10s. 

∃ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C 	 XS 160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS

160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧

XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B

OP ∧ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C   

∃ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C 	 M1 Atuador ∧ PSHH 006A ∧ PSHH

006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨ PSHH 006B ∧ PSHH 006C   

E
fe

ito
 1

 -
 3

 

Atuadores não são acionados e os compressores não são desligados até que pelo 

menos dois sensores estejam ativos por mais de 10s. 

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C 	 XS 160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS

160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧
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XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B

OP   

∀ PSHH 006A ∧ PSHH 006B ∨ PSHH 006A ∧ PSHH 006C ∨

PSHH 006B ∧ PSHH 006C M1 Atuador   

 

Na Figura 4.12 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. Devido à extensão da segunda propriedade não foi 

possível capturar seu resultado em conjunto com as demais, porém o resultado da 

verificação foi satisfatório. 

 

Figura 4.12- Tela do verificador com os resultados do Modelo de mitigação para Falha 1 – Efeito 1 

Na Tabela 4.9 a seguir temos as propriedades relativas ao modelo de mitigação do 

Efeito 2. 

Tabela 4.9 - Propriedades a serem verificadas do modelo de mitigação para Falha 1 – Efeito 2 

E
fe

ito
 

2 
– 

1 Qualquer um dos quatro sensores ativos por mais de 10s faz com que os 

compressores sejam desligados e os atuadores sejam acionados 
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∀ ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH 504 → ∀ ◊ XS 160A

OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧

XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧

XV 002A OP ∧ XV 002B OP   

∀ ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH 504 → ∀ ◊ M1 Atuador  

E
fe

ito
 2

 -
 2

 

Compressores ficam desligados pelo e os atuadores ficam acionados menos até 

que todos os sensores fiquem inativos por pelo menos 10s 

∃ ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH 504 XS 160A OFF ∧

XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV

001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV

002A OP ∧ XV 002B OP ∧ ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH

504   

∃ ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH 504 M1 Atuador ∧

ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH 504   

E
fe

ito
 2

 -
 3

 

Atuadores não são acionados e os compressores não são desligados até que pelo 

menos dois sensores estejam ativos por mais de 10s. 

∀ ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH 504 XS 160A OFF ∧

XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV

001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV

002A OP ∧ XV 002B OP   

∀ ASH 501 ∨ ASH 502 ∨ ASH 503 ∨ ASH 504 M1 Atuador   

 

Na Figura 4.13 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 
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Figura 4.13 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de mitigação para Falha 1 – Efeito 2 

Na Tabela 4.10 a seguir temos as propriedades relativas ao modelo de mitigação do 

Efeito 3. 

Tabela 4.10 - Propriedades a serem verificadas do modelo de mitigação para Falha 1 – Efeito 3 

E
fe

ito
 3

 -
 1

 

Qualquer um dos quatro sensores ativos por mais de 10s faz com que os 

compressores sejam desligados 

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 → ∀ ◊ XS 160A

OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧

XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧

XV 005 CL ∧ XV 022 CL ∧ XV 117 OP ∧ XV 118 OP ∧ XV 119 OP ∧

XV 120 OP ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B OP   

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 → ∀ ◊ M1 E3

Atuador ∧ M1 Atuador   

E
fe

ito
 3

 -
 2

 

Compressores permanecem desligados pelo menos até que todos os sensores 

fiquem inativos por pelo menos 10s 

∃ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 XS 160A OFF ∧

XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV

001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV

005 CL ∧ XV 022 CL ∧ XV 117 OP ∧ XV 118 OP ∧ XV 119 OP ∧ XV
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120 OP ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B OP ∧ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH

503 ∨ BSH 504   

∃ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 M1 E3 Atuador ∧

M1 Atuador ∧ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504   

E
fe

ito
 3

 -
 3

 

Compressores não são desligados até que pelo menos um sensor esteja ativo por 

mais de 10s. 

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 XS 160A OFF ∧

XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV

001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV

005 CL ∧ XV 022 CL ∧ XV 117 OP ∧ XV 118 OP ∧ XV 119 OP ∧ XV

120 OP ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B OP   

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 M1 E3 Atuador ∧

M1 Atuador   

 

Na Figura 4.14 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 

 

Figura 4.14 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de mitigação para Falha 1 – Efeito 3 
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Na Tabela 4.11 a seguir temos as propriedades relativas ás interações entre os 

tratamentos dos efeitos, chamadas de propriedades Gerais. 

Tabela 4.11 - Propriedades a serem verificadas do modelo de mitigação para Falha 1 – Geral 

G
er

al
 1

 

A detecção dos Efeitos 1 ou 2 sem o Efeito 3 nunca aciona os atuadores 

exclusivos ao tratamento do Efeito 3. 

∀ M1 E1 Atuacao ∨ M1 E2 Atuacao ∧ M1 E3 Atuacao →

∀ M1 E3 Atuador   

G
er

al
 2

 Os atuadores exclusivos ao tratamento do Efeito 3 são sempre acionados após o 

acionamento dos atuadores comuns a todos efeitos. 

∃ M1 Atuador	 M1 E3 Atuador ∧ M1 Atuador   

 

Na Figura 4.15 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 

 

Figura 4.15 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de mitigação para Falha 1 – Geral 
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4.3.1.4. Modelo de mitigação para Falha 4 

Seguindo as linhas estipuladas nas seções 3.4.3 e 3.4.5, temos as propriedades a 

serem verificadas para o modelo de mitigação para Falha 1 separadas pelos efeitos 

a serem mitigados. Na Tabela 4.12 temos as propriedades relativas ao Efeito 1, na 

Tabela 4.13 as propriedades relativas ao Efeito 3, e na Tabela 4.14 temos as 

propriedades relativas as interações entre os tratamentos dos efeitos, chamadas de 

propriedades Gerais. 

Para o modelo em questão existem dois grupos de atuadores, ou seja, existe um 

sinal de atuação geral que contém os atuadores comuns a todos os efeitos 

levantados e um sinal referente aos atuadores específicos relativos ao efeito 

incêndio. 

Tabela 4.12 - Propriedades a serem verificadas do modelo de mitigação para Falha 4 – Efeito 1 

 Propriedade / Proposição TCTL 

E
fe

ito
 1

 –
 1

 

Qualquer combinação de dois sensores ativos por mais de 10s faz com que 

atuadores sejam acionados e os compressores sejam desligados 

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D →

∀ ◊ XS 160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧

XV 003 CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧

XV 019 CL ∧ XV 002B OP ∧ XV 002A OP   

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D →

∀ ◊ M4 Atuador   

E
fe

ito
 1

 -
 2

 

Atuadores ficam acionados e os compressores ficam desligados até que pelo 

menos dois sensores fiquem inativos por 10s. 

∃ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D 	 XXS

160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003

CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019

CL ∧ XV 002B OP ∧ XV 002A OP ∧ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH

209C ∨ TSHH 209D   

∃ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D 	 M4
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Atuador ∧ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D   

E
fe

ito
 1

 -
 3

 
Atuadores não são acionados e os compressores não são desligados até que pelo 

menos dois sensores estejam ativos por mais de 10s. 

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D 	 XS

160A OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003

CL ∧ XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019

CL ∧ XV 002B OP ∧ XV 002A OP   

∀ TSHH 209A ∨ TSHH 209B ∨ TSHH 209C ∨ TSHH 209D 	 M4

Atuador   

 

Na Figura 4.16 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 

 

Figura 4.16 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de mitigação para Falha 4 – Efeito 1 

Na Tabela 4.13 abaixo temos as propriedades relativas ao modelo de mitigação do 

Efeito 3. 
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Tabela 4.13 - Propriedades a serem verificadas do modelo de mitigação para Falha 4 – Efeito 3 

E
fe

ito
 3

 -
 1

 
Qualquer um dos quatro sensores ativos por mais de 10s faz com que os 

compressores sejam desligados 

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 → ∀ ◊ XS 160A

OFF ∧ XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧

XV 001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧

XV 005 CL ∧ XV 022 CL ∧ XV 117 OP ∧ XV 118 OP ∧ XV 119 OP ∧

XV 120 OP ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B OP   

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 → ∀ ◊ M4 E3

Atuador ∧ M4 Atuador   

E
fe

ito
 3

 -
 2

 

Compressores permanecem desligados pelo menos até que todos os sensores 

fiquem inativos por pelo menos 10s 

∃ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 XS 160A OFF ∧

XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV

001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV

005 CL ∧ XV 022 CL ∧ XV 117 OP ∧ XV 118 OP ∧ XV 119 OP ∧ XV

120 OP ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B OP ∧ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH

503 ∨ BSH 504   

∃ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 M4 E3 Atuador ∧

M4 Atuador ∧ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504   

E
fe

ito
 3

 -
 3

 

Compressores não são desligados até que pelo menos um sensor esteja ativo por 

mais de 10s. 

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 XS 160A OFF ∧

XS 160B OFF ∧ XS 160C OFF ∧ XS 160D OFF ∧ XV 003 CL ∧ XV

001 CL ∧ XV 017 CL ∧ XV 018 CL ∧ XV 020 CL ∧ XV 019 CL ∧ XV

005 CL ∧ XV 022 CL ∧ XV 117 OP ∧ XV 118 OP ∧ XV 119 OP ∧ XV

120 OP ∧ XV 002A OP ∧ XV 002B OP   

∀ BSH 501 ∨ BSH 502 ∨ BSH 503 ∨ BSH 504 M4 E3 Atuador ∧

M4 Atuador   
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Na Figura 4.17 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 

 

Figura 4.17- Tela do verificador com os resultados do Modelo de mitigação para Falha 4 – Efeito 3 

Na Tabela 4.14 temos as propriedades relativas ás interações entre os tratamentos 

dos efeitos, chamadas de propriedades Gerais. 

Tabela 4.14 - Propriedades a serem verificadas do modelo de mitigação para Falha 4 – Geral 

G
er

al
 1

 

A detecção do Efeito 1 sem o Efeito 3 nunca aciona os atuadores exclusivos ao 

tratamento do Efeito 3. 

∀ M4 E1 Atuacao ∧ M4 E3 Atuacao → ∀ M4 E3

Atuador   

G
er

al
 2

 Os atuadores exclusivos ao tratamento do Efeito 3 são sempre acionados após o 

acionamento dos atuadores comuns a todos efeitos. 

∃ M4 Atuador	 M4 E3 Atuador ∧ M4 Atuador   

 

Na Figura 4.18 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 
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formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 

 

Figura 4.18 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de mitigação para Falha 4 – Geral 

4.3.2. Nível do tratamento de uma falha 

Com os modelos de prevenção e mitigação integrados para o tratamento de uma 

falha podemos iniciar o processo de verificação desses modelos.  

4.3.2.1. Modelo do tratamento da Falha 1 

Seguindo as linhas estipuladas nas seções 3.4.3 e 3.4.5, temos as propriedades a 

serem verificadas para o modelo de tratamento da Falha 1 na Tabela 4.15. Para o 

modelo em questão existem três grupos de atuadores, ou seja, existe um sinal de 

atuação geral que contém os atuadores comuns a todos os modelos de tratamento, 

um sinal de atuação especifico ao modelo de mitigação e um sinal referente aos 

atuadores específicos relativos ao Efeito 3 da mitigação (incêndio). 
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Tabela 4.15 - Propriedades a serem verificadas do modelo de tratamento da Falha 1 

 Propriedade / Proposição TCTL 

1 

A detecção de prevenção sozinha não aciona os atuadores exclusivos da mitigação 

nem abre as válvulas de descarga 

∀ P1 Atuacao ∧ M1 E1 Atuacao ∧ M1 E2 Atuacao ∧ M1 E3

Atuacao → ∀ M1 Atuador ∧ M1 E3 Atuador   

2 

A detecção de prevenção ou dos Efeitos 1 e 2 da mitigação nunca aciona os 

atuadores exclusivos ao tratamento do Efeito 3 da mitigação. 

∀ P1 Atuacao ∨ M1 E1 Atuacao ∨ M1 E2 Atuacao ∧ M1 E3

Atuacao → ∀ M1 E3 Atuador    

3 

Os atuadores comuns são ativados tanto pela mitigação quanto pela prevenção. 

∀ P1 Atuacao ∨ M1 E1 Atuacao ∨ M1 E2 Atuacao ∨ M1 E3

Atuacao → ∀ ◊ F1 Atuador   

4 

Os atuadores exclusivos ao tratamento do Efeito 3 da mitigação são sempre 

acionados após o acionamento dos atuadores comuns a todos efeitos e da abertura 

das válvulas de descarga. 

∃ F1 Atuador ∧ M1 Atuador M1 E3 Atuador ∧ F1 Atuador ∧

M1 Atuador   

 

Na Figura 4.19 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 
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Figura 4.19 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de tratamento da Falha 1 

4.3.2.2. Modelo do tratamento da Falha 4 

Seguindo as mesmas linhas do item anterior, temos as propriedades a serem 

verificadas para o modelo de tratamento da Falha 4 na Tabela 4.16. Para o modelo 

em questão existem três grupos de atuadores, ou seja, existe um sinal de atuação 

geral que contém os atuadores comuns a todos os modelos de tratamento, um sinal 

de atuação específico ao modelo de mitigação e um sinal referente aos atuadores 

específicos relativos ao Efeito 3 da mitigação (incêndio). 

Tabela 4.16 - Propriedades a serem verificadas do modelo de tratamento da Falha 4 

 Propriedade / Proposição TCTL 

1 

A detecção de prevenção sozinha não aciona os atuadores exclusivos da mitigação 

nem abre as válvulas de descarga 

∀ P4 Atuacao ∧ M4 E1 Atuacao ∧ M4 E3 Atuacao →

∀ M4 Atuador ∧ M4 E3 Atuador   

2 

A detecção de prevenção ou do Efeito 1 da mitigação nunca aciona os atuadores 

exclusivos ao tratamento do Efeito 3 da mitigação. 

∀ P4 Atuacao ∨ M4 E1 Atuacao ∧ M4 E3 Atuacao → ∀ M4

E3 Atuador    
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3 

Os atuadores comuns são ativados tanto pela mitigação quanto pela prevenção. 

∀ P4 Atuacao ∨ M4 E1 Atuacao ∨ M4 E3 Atuacao → ∀ ◊ F4

Atuador   

4 

Os atuadores exclusivos ao tratamento do Efeito 3 da mitigação são sempre 

acionados após o acionamento dos atuadores comuns a todos efeitos e da abertura 

das válvulas de descarga. 

∃ F4 Atuador ∧ M4 Atuador M4 E3 Atuador ∧ F4 Atuador ∧

M4 Atuador   

 

Na Figura 4.20 podem ser observadas todas as propriedades em forma de 

expressões TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no 

formato de um quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas 

com resultados satisfatórios. 

 

Figura 4.20 - Tela do verificador com os resultados do Modelo de tratamento da Falha 4 

4.3.3. Nível do SIS 

Agora com todos os modelos unificados temos a última etapa de verificação. 

Seguindo as linhas estipuladas nas seções 3.4.4 e 3.4.5, temos as propriedades a 

serem verificadas para o modelo do SIS na Tabela 4.17. Para o modelo em questão 
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existem quatro grupos de atuadores, ou seja, existe um sinal de atuação geral que 

contém os atuadores comuns a todos os modelos de tratamento, um sinal de 

atuação para os modelos de mitigação e ao modelo de prevenção da Falha 1, um 

sinal de atuação específico aos modelos de mitigação, e um sinal referente aos 

atuadores específicos relativos aos Efeitos 3 da mitigação (incêndio). 

Tabela 4.17 - Propriedades a serem verificadas do modelo do SIS 

 Propriedade / Proposição TCTL 

1 

A ativação somente modelo de prevenção da Falha 1 ou 4 não aciona nenhum 

atuador relacionado exclusivamente com a mitigação nem abre as válvulas de 

descarga. 

∀ P1 Atuacao ∨ P4 Atuacao ∧ M1 E1 Atuacao ∧ M1 E2

Atuacao ∧ M1 E3 Atuacao ∧ M4 E1 Atuacao ∧ M4 E3 Atuacao →

∀ M Atuador ∧ M E3 Atuador   

2 

A detecção de prevenção ou do Efeito 1 da mitigação nunca aciona os atuadores 

exclusivos ao tratamento do Efeito 3 da mitigação independentemente da Falha. 

∀ P1 Atuacao ∨ P4 Atuacao ∨ M1 E1 Atuacao ∨ M1 E2 Atuacao ∨

M4 E1 Atuacao ∧ M1 E3 Atuacao ∧ M4 E3 Atuacao → ∀ M E3

Atuador    

3 

Os atuadores comuns são ativados tanto pela mitigação quanto pela prevenção 

independentemente da Falha. 

∀ P1 Atuacao ∨ P4 Atuacao ∨ M1 E1 Atuacao ∨ M1 E2 Atuacao ∨ M1

E3 Atuacao ∨ M4 E1 Atuacao ∨ M4 E3 Atuacao → ∀ ◊ SIS Atuador   

4 

Os atuadores exclusivos ao tratamento do Efeito 3 da mitigação das Falhas 1 e 4 

são sempre acionados após o acionamento dos atuadores comuns a todos efeitos e 

da abertura das válvulas de descarga. 

∃ SIS Atuador ∧ SIS Atuador 2 ∧ M Atuador M E3 Atuador ∧

SIS Atuador ∧ SIS Atuador 2 ∧ M Atuador   
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Na Figura 4.21 ser observadas todas as propriedades em forma de expressões 

TCTL que foram testadas e os resultados ao lado de cada uma no formato de um 

quadrado verde que indica que todas as propriedades foram testadas com 

resultados satisfatórios. 

 

Figura 4.21 - Tela do verificador com os resultados do Modelo do SIS 

4.3.4. Sumário das verificações  

Todas as verificações foram realizadas em um computador Intel Core i7 3770 (@3.4 

GHz), 16GB DDR3 SDRAM, 1 TB HDD com Windows 7 SP1 e Java Version 7 

Update 67.  Com as técnicas propostas de redução do espaço de estados aplicadas 

aos modelos, todas as verificações puderam ser finalizadas pelo verificador do 

GHENeSys.  Os dados de performance das verificações estão sumarizados na 

Tabela 4.18 

Tabela 4.18 - Sumário das verificações 

Modelo 
# de 

propriedades

# classes 

de estados 

Duração da geração do 

espaço de estados 

Falha 1 Prevenção 3 2785 24s 

Falha 4 Prevenção 3 13566 9m 30s 

Falha 1 Mitigação - Efeito 1 3 5061 3m 11s 

Falha 1 Mitigação - Efeito 2 3 24827 1h 1m 24s 
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Falha 1 Mitigação - Efeito 3 3 38648 2h 28m 16s 

Falha 1 Mitigação - Integrado 2 178 1s 

Falha 4 Mitigação - Efeito 1 3 24827 1h 14m 18s 

Falha 4 Mitigação - Efeito 3 3 38648 2h 10m 6s 

Falha 4 Mitigação - Integrado 2 66 1s 

Falha 1 Integrado 4 2148 15s 

Falha 4 Integrado 4 885 3s 

SIS Completo 4 109963 4h 17m 33s 
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5. OBSERVAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho foi proposto um ambiente integrado para a modelagem e verificação 

de programas de controle para Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) 

baseado nas etapas do ciclo de desenvolvimento de software de segurança previsto 

na norma IEC 61511 com uma abordagem baseada em modelos. 

A partir das etapas delimitadas pelo ciclo de desenvolvimento foram propostos 

primeiramente os métodos, técnicas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento 

dos programas de controle.  Para tal foi escolhido o ambiente GHENeSys e seu 

verificador, pois esses, em pesquisa, demonstraram que atendem às necessidades 

específicas de modelagem e verificação de programas de controle para SIS, 

incluindo a possibilidade da especificação de propriedades temporais através do uso 

da lógica TCTL. 

Além da escolha da ferramenta de modelagem e verificação, foi necessário o 

desenvolvimento de uma metodologia robusta de modelagem que permitisse uma 

visão de alto nível do sistema e ao mesmo tempo permitisse refinamentos 

necessários, além de facilitar a representação da semântica associada aos modelos.  

Para tal, foi proposto um procedimento - baseado nos passos da metodologia 

PFS/MFG, porém readequado para o desenvolvimento de programas de controle de 

SIS e que faz uso exclusivamente de elementos da rede GHENeSys – que além de 

tudo, também permite a transformação isomórfica dos modelos finais para código de 

controle de acordo com a norma IEC61131-3 e possibilita o atendimento aos 

critérios de modularidade previstos na norma IEC 61511, uma vez que a rede 

GHENeSys é uma classe derivada de rede de Petri Interpretada. 

A partir do procedimento proposto foram definidos os blocos padrão da arquitetura 

dos programas de controle desenvolvidos de acordo com o ambiente proposto, bem 

como foram demonstrados seus refinamentos e possíveis interconexões.  Na 

sequência foi tratado o desenvolvimento dos programas de controle dos SIS de 

prevenção e mitigação.  Nessa etapa foram delimitados critérios para a escolha das 

metodologias ou sistemáticas já consolidadas para geração das entradas 

necessárias para o ambiente, tais como: falhas a serem tratadas pelo SIS, relações 

causais que levam a detecção de determinada falha e as ações necessárias para 

tratamento dessa falha, seja de prevenção ou mitigação.   
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Ainda seguindo as etapas do ciclo de desenvolvimento de software de segurança 

previsto na norma IEC 61511, foi proposto um esquema de verificação formal em 

contextos, partindo dos modelos mais simples e independentes até o modelo 

integrado do SIS para o tratamento de prevenção e mitigação de diversas falhas.  

Para tal foram propostas linhas gerais para a proposição das propriedades a serem 

verificadas em cada etapa, bem como um procedimento de integração dos modelos, 

facilitado pela abordagem modular utilizada.  Após exaustivos testes foram 

propostas estratégias para redução do problema de explosão do espaço de estados 

dos modelos que chegava a inviabilizar as verificações dos modelos integrados.  

Uma metodologia para transformação isomórfica dos modelos em código de controle 

também foi adotada. 

Por fim, no caso de estudo, o ambiente proposto foi aplicado ao desenvolvimento do 

programa de controle do SIS de uma estação de compressão de gás natural 

(ECOMP). O framework foi capaz de lidar com todas as necessidades específicas do 

projeto, bem como os modelos gerados apresentaram a arquitetura modular 

desejada e dessa forma podem ser mais facilmente compreendidos e mantidos. Os 

modelos foram verificados sempre levando em consideração os relacionamentos 

entre as partes integradas e suas interações positivas e negativas sendo também o 

framework capaz de diminuir o tempo necessário para geração do espaço de 

estados dos modelos através do uso das estratégias propostas, até o modelo 

completo do SIS pode ser verificado em poucas horas (previamente à adoção das 

estratégias somente os dois modelos menores podiam ser verificados, a geração do 

espaço de estados não finalizava mesmo após semanas para os demais modelos).  

Dessa forma podemos concluir que o framework proposto se provou efetivo para o 

desenvolvimento de sistemas de controle de SIS reais -  que são sistemas de tempo 

real - onde os procedimentos e metodologias propostas se demonstraram aderentes 

com as normas de segurança e seus requisitos, além do mais, o framework não só 

agilizou, mas também possibilitou a verificação de programas de controle de maior 

porte, que antes da utilização das regras para redução do espaço de estados não 

eram possíveis de serem verificados. 

5.1. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
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i. Pesquisa sobre a utilização da técnica HIL para a execução das atividades 

pertinentes ao teste exaustivo da arquitetura física, ou seja, verificar no contexto 

do ciclo de desenvolvimento, se o programa de controle de segurança 

desenvolvido atende às suas especificações quanto este for carregado e estiver 

em execução na plataforma de hardware (CP) do SIS. 

ii. Pesquisa da possível implementação dos algoritmos de Model Checking em 

plataformas CUDA e dos ganhos com o processamento paralelo.   

iii. Estabelecer diretrizes para expandir o presente framework para a integração de 

diferentes ferramentas de verificação, de acordo com a natureza e complexidade 

do sistema em estudo. 

iv. Estudo do impacto da mudança de paradigma associado ao processamento de 

programas de controle (não orientado a tempo de varredura) nos processos de 

validação e verificação de modelos para a síntese de controladores.  
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ANEXO A - Mark Flow Graph (MFG)
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Production Flow Schema (PFS) 

Conforme (MIYAGI, 2001), o objetivo do PFS é sistematizar e facilitar a modelagem 

de sistemas utilizando redes considerando-se que existem eventos de um SED que 

podem estar organizados de forma hierárquica.  Ou seja, um evento pode conter um 

arranjo de eventos e estados organizados hierarquicamente. Dessa forma, em vez 

de representarmos o desenvolvimento em um único passo, propõe-se representar o 

desenvolvimento de forma hierárquica utilizando uma abordagem top-down. 

A metodologia propõe que qualquer processo produtivo pode ser decomposto em 

três elementos básicos: 

 Os elementos-atividade têm como função representar uma atividade que pode 

ser interpretada como uma ação ou conjunto de ações que causam uma 

transformação no estado do elemento que está sendo processado. 

 O elemento-distribuidor existe para representar as situações em que nenhuma 

atividade está sendo executada sobre um determinado elemento, estando, 

portanto em um estado de espera. 

 Arcos representam as relações entre os elementos anteriores e a direção do 

fluxo do processo. Arcos conectados à parte interna da atividade representam 

um fluxo secundário. 

A representação gráfica dos elementos do PSF é realizada conforme a Figura A.1. 

  

Figura A.1 - Elementos do PFS (Baseada em (MIYAGI, 2001)) 
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Metodologia PFS/MFG 

A metodologia consiste em descrever inicialmente modelos PFS de mais alto nível 

que vão sendo refinados até que a representação de todas as atividades que se 

deseja modelar seja obtida. Em seguida, quando se deseja modelar a execução das 

atividades, representam-se os elementos PFS em MFG. De acordo com (MIYAGI, 

2001), o procedimento envolve cinco passos: 

i. Definição e representação dos principais processos por modelos PFS. 

ii. Detalhamento dos processos em atividades ou funcionalidades desejadas do 

sistema em modelagem. 

iii. Detalhamento das atividades ou funcionalidades em operações, com a 

introdução de elementos MFG. 

iv. Introdução dos elementos de controle de recursos explicitando os 

compartilhamentos. 

v. Representação dos sinais de controle, sejam esses de detecção ou atuação, 

com a planta. Ou seja, representa-se a relação do controle do processo 

modelado com os entes físicos. 

Mark Flow Graph (MFG) 

Conforme (MIYAGI, 2001), MFG é um grafo bipartido que representa as 

características fundamentais necessárias para a representação de sistemas 

sequenciais complexos. O MFG é derivado das redes de Petri do tipo 

condição/evento e, desta forma, pressupõe que para ocorrer um determinado evento 

seja necessária a obediência de determinadas condições, estabelecendo-se a 

relação causal existente entre condição e evento para a evolução dinâmica do 

sistema. Por sua vez, no modelo MFG equivalente de um sistema, as transições 

correspondem aos eventos e os ‘boxes’ correspondem às condições e, portanto, o 

grafo é composto a partir da conexão de transições e’ boxes’ alternadamente, 

através de arcos orientados. O MFG é composto pelos seguintes elementos 

estruturais: 

 Box: o Box corresponde a uma condição, sendo equivalente ao lugar de uma 

RdP C/E. 

 Transição: a transição corresponde a um evento que causa uma mudança de 

estado do sistema. 
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 Arco Orientado: a relação entre um ‘box’ e uma transição é representado por 

um arco orientado que conecta estes dois elementos. 

 Marca: a manutenção de uma condição é representada pela existência de 

uma marca no ‘box’ correspondente. 

 Porta habilitadora: desempenha a função de habilitar a ocorrência dos 

eventos correspondentes às transições a que estão conectadas. 

 Porta inibidora: desempenha a função de inibir a ocorrência dos eventos 

correspondentes às transições a que estão conectadas. 

 Arco de sinal de saída: corresponde a um arco que se origina de um ‘box’ e 

envia a informação deste ‘box’ para um elemento externo. 

A representação gráfica dos elementos do MFG pode ser observada na Figura A.2. 

 

Figura A.2- Representação gráfica dos elementos MFG (Baseada em (MIYAGI, 2001)) 

O Arco de sinal de saída é o único elemento do MFG que não foi representado em 

redes de Petri é sua importância se dá no fato de ser capaz de representar o 

mapeamento de um elemento externo no modelo. Tal poder de representação 

garante ao MFG a propriedade matemática de ser um modelo interpretado. 

Conforme (MIYAGI, 2001), o estado de um sistema pode ser representado pelo 

arranjo das marcas no grafo MFG e, dessa forma, o comportamento dinâmico do 

sistema é representado pela alteração dos estados causada pela ocorrência de 

eventos, esses que correspondem às transições. Uma transição no MFG está 

habilitada para o disparo se: 

 Não existe ‘box’ do lado de saída com marcas. 

 Não existe ‘box’ do lado de entrada sem marcas. 

 Não existe arco habilitador interno desativado.  

 Não existe arco inibidor interno ativado. 
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 Uma transição habilitada pode ser disparada se: 

 Não existe arco habilitador externo desativado.  

 Não existe arco inibidor externo ativado. 

Figura A.3 a seguir ilustra-se o disparo de uma transição. 

 

Figura A.3- Disparo de uma transição no MFG (Baseada em (MIYAGI, 2001)) 

Em sistemas reais o tempo é um elemento importante e não pode ser omitido.  

Dessa forma os seguintes elementos devem ser introduzidos: 

 ‘Box’ temporizado é usado para representar o tempo de duração de 

processos e retém a marca durante um intervalo de tempo pré-definido τ   

 A transição temporizada atrasa o seu disparo de um intervalo de tempo pré-

definido τ , medido a partir do instante em que está se torna habilitada e 

pode ser disparada. 

Na Figura A.4 podem ser visualizadas as representações gráficas do ‘box’ e da 

transição temporizada.  

 

Figura A.4- Elementos temporizados (Baseada em (MIYAGI, 2001)) 
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ANEXO B - Descrição básica das técnicas de Model Checking
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Estruturas de Kripke 

Na abordagem introdutória de (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), são 

utilizados grafos chamados de Estruturas de Kripke (HUGHES e CRESSWELL, 

1977) para demonstrar o comportamento dos sistemas reativos.  Uma estrutura de 

Kripke  sobre um conjunto de proposições atômicas  é uma n-upla da forma 

, , ,  onde: 

  é um conjunto finito de estados; 

 ⊆  é o conjunto de estados iniciais; 

 ⊆  é a relação de transição completa, ou seja, para cada estado ∈

	existe um estado ∈ 	em que , . 

: → 2  é a função que rotula cada estado com o conjunto de proposições 

atômicas que são verdadeiras nesse estado. 

Autômatos  

Também em (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999) é apresentada a possibilidade 

da modelagem de sistemas distribuídos através do uso de autômatos. Formalmente, 

um autômato finito (sobre palavras finitas)  é uma n-upla na forma 

〈 , , , , 〉 tal que: 

  é um alfabeto finito; 

  é o conjunto finito de estados; 

 ⊆  é a relação de transição; 

 ⊆  é o conjunto de estados iniciais; 

 ⊆  é o conjunto de estados finais; 

Um autômato pode ser representado por um grafo com transições rotuladas, no qual 

o conjunto de nós é  e as bordas são dadas por .  Seja  uma palavra pertencente 

a ∗6 de comprimento | |, uma execução de  sobre  é um mapeamento 

: 0,1, … , | | →  tal que: 

 O primeiro estado é um estado inicial, 0 ∈ . 

                                             
6 Se  é um alfabeto, ∗ é o conjunto de todas as cadeias finitas de símbolos de , incluindo a cadeia 
vazia. 
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 Mover de um estado  para o 1 , após a leitura da letra  é 

consistente com a relação de transição, ou seja, 0 | | , ,

1 ∈ Δ. 

Uma execução  de  sobre  corresponde a um caminho do grafo do autômato de 

um estado inicial 0  para | | , onde as bordas são rotuladas de acordo com as 

letras em , dessa forma  pode ser considerado a entrada do autômato.  Uma 

execução é dita aceitável se | | ∈ .  Um autômato  aceita uma palavra  se, e 

somente se, existe uma execução aceitável de  sobre . A linguagem de , 

⊆ Σ∗ consiste de todas as palavras aceitas por . 

Como a maioria dos sistemas distribuídos são desenvolvidos para execução 

continua, é necessário que se possa modelar uma sequencia infinita de estados.  

Autômatos finitos sobre palavras infinitas tem a mesma estrutura dos autômatos 

para palavras finitas, mas são capazes de reconhecer palavras de Σ , onde  indica 

um número infinito de repetições.  O autônomo sobre palavras infinitas mais simples 

é o autômato de Büchi (BÜCHI, 1962).  Esse tipo de autômato possui os mesmos 

componentes dos autônomos sobre palavras finitas, entretanto no autômato de 

Büchi, o conjunto  é o conjunto de estados aceitáveis e | | .  Seja  o 

conjunto de estados que aparecerão infinitamente e eventualmente na execução de 

.  Uma execução  de um autômato de Büchi  sobre uma palavra infinita é dita 

aceitável se, e somente se, ∩ ∅.  Na Figura B.1 é demonstrada uma 

estrutura de Kripke e seu autômato correspondente. 

 

Figura B.1 - Estrutura de Kripke e Autômato correspondente (adaptado de (CLARKE, GRUMBERG e 

PELED, 1999)) 
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Autômatos temporizados 

Como é possível perceber, os formalismos discutidos nos itens anteriores, que estão 

relacionados com a abordagem clássica de (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 

1999), não levam a variável tempo em consideração.  Entretanto os sistemas alvo 

desse trabalho, que são derivados das propostas dos SIS de mitigação (SOUZA, 

2014) e prevenção (SQUILLANTE JÚNIOR, 2011) possuem o tempo como uma 

variável importante para atribuição de várias propriedades de segurança.  Conforme 

(DEL FOYO, 2009), um dos formalismos que podem ser usados para descrição de 

sistemas distribuídos com tempo são os autômatos temporizados. De acordo com 

(CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), um autômato temporizado é definido como 

uma n-upla na forma 〈 , , , , , 〉 onde: 

  é um alfabeto finito; 

  é o conjunto finito de locais; 

 ⊆  é o conjunto de locais iniciais; 

  é o conjunto de relógios; 

 : →  é um mapeamento dos locais para restrições de relógio, chamado 

de invariante de local; 

 ⊆ 2  é o conjunto de transições. A n-upla 〈 , , , , 〉 

corresponde a uma transição rotulada por , do local  para , com uma 

restrição de habilitação  e um conjunto de relógios ⊆  que são reiniciados 

quando a transição é executada. 

O modelo para um autômato temporizado é o grafo estado-transição infinito 

, , ,  onde cada estado em  é um par , , onde ∈  é um local e : →

 é uma atribuição de relógio que mapeia cada relógio a um número real não 

negativo.  O conjunto de estados iniciais  é dado por , | ∈ ∧ ∀ ∈

0  (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Dessa forma, um autômato temporizado possui dois tipos de transição. As 

transições delay correspondem a aguardar determinado tempo em um mesmo local, 

ou seja, , → , , onde ∈  e para cada 0  o invariante  é 

valido para .  As transições correspondem a uma transição de , ou seja, ,

→ , , onde ∈  e dado que exista uma transição 〈 , , , , 〉 onde  satisfaça 
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 e ≔ 0 .  Dessa forma a relação de transição  de  é uma 

combinação das transições ação e delay, ou seja , → , → ,  

(CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

CTL Model Checking 

Seja uma estrutura de Kripke , , , gostaríamos de determinar quais estados 

em  que satisfazem uma fórmula .  De forma intuitiva, o algoritmo funciona através 

de uma atribuição de rótulos no conjunto  das sub-fórmulas que são 

verdadeiras em cada estado 	 ∈ 	. Inicialmente  é simplesmente , 

porém, a cada nível hierárquico da fórmula CLT que é processado, sub-fórmulas são 

adicionadas ao rótulo de cada estado onde essas são válidas, até que cada nível da 

fórmula tenha sido processado e o algoritmo termina. Por fim temos o resultado 

, ⊨ 	iff	 ∈  (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Ainda conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), o algoritmo para o 

processamento de fórmulas CTL trabalha em estágios ou camadas que são 

definidas da seguinte forma: 

 Camada 0 contem todas as proposições atômicas. 

 Camada 1 contem todas as sub-fórmulas de estado  tais que, todas as 

sub-fórmulas de estado de  são da camada  ou inferiores e  não esta 

contido em nenhuma camada inferior. 

Como qualquer fórmula CTL pode ser expressa em termos dos operadores ,  ∨, 

EX, EU e EG, é necessário somente o processamento de seis diferentes casos 

durante os estágios intermediários de processamento do algoritmo, sendo eles, a 

propriedade  uma proposição atômica ou possuindo qualquer uma das formas ,  

∨ , 	 , 	 	 	  e 	  (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999).  

Para ilustrar o funcionamento básico do algoritmo é dada uma intuição do 

funcionamento dele para os operadores mais comuns. Para fórmulas na forma  

são rotulados os estados que não estão rotulados por .  Para ∨  são rotulados 

os estados que estão rotulados por  ou .  Para 	 , são rotulados os estados 

que tem um sucessor rotulado or .  Para fórmulas do tipo 	 	 	  o 

algoritmo procura inicialmente por estados que estão rotulados com , então, 

através da relação de transição inversa de , é feita a procura dentre esses estados 
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quais podem ser alcançados por algum caminho onde todos os estados estejam 

rotulados com , todos os estados que são alcançáveis são rotulados com 

	 	 	  (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Model Checking e teoria dos autômatos 

Uma das principais vantagens do uso de autômatos para Model Checking é o fato de 

que tanto o modelo do sistema quanto as especificações desejadas podem ser 

representadas da mesma forma.  Uma estrutura de Kripke 〈S, , , 〉 onde 

: → 2  pode ser transformado no autômato 〈Σ, ∪ ,Δ, , ∪ 〉, onde 

Σ 2 .  Dessa forma o conjunto dos comportamentos do sistema  é a linguagem 

 do autômato correspondente, e se as especificações podem ser dadas através 

do autômato  sobre o mesmo alfabeto, então  é o conjunto dos 

comportamentos desejados (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Um autômato  satisfaz uma especificação  quando ⊆ , ou seja, o 

comportamento do sistema está entre os comportamentos permitidos pela 

especificação.  Essa expressão pode ser reescrita como ∩ ∅, onde 

 é a linguagem de Σ , ou seja, não há comportamento de  que seja 

negado por .  Se a intercessão não for nula, o comportamento resultante é um 

contra exemplo (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

Dessa forma, conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), o procedimento 

para Model Checking pode ser descrito nos seguintes passos: 

 Construção do autômato complementar de , ̅ que reconhece a linguagem 

; 

 Construção do autômato que aceita a intercessão das linguagens  e 

; 

Caso a intercessão seja vazia, então a especificação  é valida para , caso 

contrario, os contra exemplos são providos. 
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ANEXO C - LÓGICAS TEMPORAIS 
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Computation Tree Logic CTL* 

Conceitualmente fórmulas CTL* descrevem propriedades de árvores 

computacionais, sendo tais árvores capazes de descrever todos os possíveis 

caminhos que possam ser executados a partir de um estado inicial.  CTL* pode ser 

definida semanticamente com relação uma estrutura de Kripke , ,  e uma 

sequencia de estados, ou caminho em ,  , , … , e onde Π  denota todos 

os caminhos que passam por um estado  (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999). 

A definição de estrutura de Kripke pode ser encontrada no 0. 

Conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999), se  é uma fórmula de estado, 

a notação , ⊨  significa que  é verdadeira no estado  da estrutura de Kripke , 

e similarmente , ⊨  significa que  é verdadeira em todo o caminho  da 

estrutura de Kripke . Fórmulas de CTL* são compostas de numeradores de 

caminhos e operadores temporais.  Existem dois numeradores de caminhos:  

 A (para todos os caminhos computacionais da árvore) 

, ⊨ ⇔ ∀ ∈ Π . 〈 , 〉 ⊨  

 E (para algum caminho computacional),  

, ⊨ ⇔ ∃ ∈ Π . 〈 , 〉 ⊨  

Numeradores são usados para especificar se a partir de algum estado, todos os 

caminhos ou somente algum caminho deve possuir alguma propriedade.  Já os 

operadores temporais, são usados para descrição das propriedades de um caminho 

da árvore computacional. Existem cinco operadores temporais básicos: 

 X – próxima vez: requer que uma propriedade seja válida no próximo estado 

do caminho. 

, ⊨ ⇔ ∃ . ∧ ∀ . ∨ ∧ 〈 , 〉 ⊨  onde , , 	 ∈ 	  

 F – eventualmente: requer que uma propriedade seja válida em algum estado 

do caminho. 

, ⊨ ⇔ ∃ . ∧ 〈 , 〉 ⊨  

 G – sempre ou globalmente: requer que uma propriedade seja válida para 

todos estados do caminho. 

, ⊨ ⇔ ∀ . ⇒ 〈 , 〉 ⊨  
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 U – até que: requer que uma segunda propriedade seja v válida em algum 

estado do caminho e que uma primeira propriedade seja válida em cada 

estado anterior do caminho. 

, ⊨ ⇔ ∃ . ∧ 〈 , 〉 ⊨ ∧ ∀ . ∧ ⇒ 〈 , 〉 ⊨  

 R – desde ou liberar:  Esse é o dual logico do operador U, ele requer que a 

segunda propriedade seja válida em todo o caminho até, e inclusive, no 

primeiro estado onde a primeira propriedade seja verdadeira. Entretanto não 

é necessário que a primeira propriedade seja verdadeira eventualmente. 

, ⊨ ⇔ ∃ . ∧ 〈 , 〉 ⊨ ∧ ∀ . ∧ ⇒ 〈 , 〉 ⊨  

Existem dois tipos de fórmulas em CTL*: (i) fórmulas de estado, que são verdadeiras 

em um estado, e; (ii) fórmulas de caminho, que são verdadeiras em um caminho.  Se 

 é um conjunto de nomes de proposições atômicas, a sintaxe das fórmulas de 

estados é dada pelas seguintes regras: 

 Se ∈  então  é uma fórmula de estado. 

 Se  e  são fórmulas de estado, então  , 	 ∧  e ∨  são fórmulas de 

estado. 

 Se  é uma fórmula de caminho, então E	  e A	  são fórmulas de  estado. 

 Se  é uma fórmula de estado então também é uma fórmula de caminho. 

 Se  e  são fórmulas de caminho, então  , 	 ∧  e ∨ ,  X	  , F	 , G	 ,  

U  e  R  são fórmulas de caminho. 

CTL e LTL 

Computation tree logic CTL (BEN-ARI, PNUELI e MANNA, 1983) é um subconjunto 

de CTL* onde cada operador temporal deve ser precedido por um numerador de 

caminho e onde a seguinte regra de sintaxe sofre uma restrição: 

 Se  e  são fórmulas de estado, então X	 , F	 , G	 ,  U  e  R  são 

fórmulas de caminho. 

Linear temporal logic LTL (PNUELI, 1981) é composta das fórmulas na forma A	 , 

onde  é uma fórmula de caminho onde as proposições atômicas são as únicas sub-

fórmulas de estado permitidas e conforme as seguintes regras: 

 Se ∈  então	  o é uma fórmula de caminho. 
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 Se  e  são fórmulas de caminho, então , 	 ∧  e ∨ ,  X	  , F	 , G	 ,  

U  e  R  são fórmulas de caminho. 

Conforme (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999) são definidos dez operadores 

básicos em CTL, são eles: AX, EX, AF, EF, AG, EG, AU, EU, AR e ER.  Entretanto, 

cada um deles pode ser expresso em termos de três operadores EX, EG e EU na 

seguinte forma: 

  

 	 	  

  

  

 	 	 	 ≡ 	 	 	 ∧ ∧  

 	 	 	 ≡ 	 	 	  

 	 	 	 ≡ 	 	 	  

Na Figura C.1 é demonstrada uma representação gráfica do significado de alguns 

operadores CTL dentro de uma árvore computacional.  Em (a) é demonstrado o 

operador “globalmente” ou “sempre” que requer que a propriedade seja válida em 

todos os estados da arvore computacional (estados em preto). Em (b) é 

demonstrado o operador “inevitavelmente” que requer que uma propriedade seja 

válida em algum estado em todos os caminhos computacionais.  Em (c) é 

demonstrado o operador “possivelmente” ou “eventualmente” que requer que uma 

propriedade seja válida em algum estado de algum caminho computacional.  Por fim 

em (d) é demonstrada a propriedade que requer que uma propriedade seja válida 

em todos os estados de algum caminho computacional. 

 

Figura C.1 - Operadores CTL (baseado em (CLARKE, GRUMBERG e PELED, 1999)) 
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Muitas vezes, durante o processo de verificação, somente nos interessam verificar 

os caminhos computacionais que sejam justos, ou seja, que não entrem em loop 

infinito.  Para que as propriedades da justiça sejam expressas em CTL é necessária 

uma pequena modificação semântica.  De forma intuitiva, uma restrição de justiça 

pode ser um conjunto qualquer de estados normalmente descritos por uma fórmula 

lógica e, dessa forma, um caminho será considerado justo se tal restrição for 

verdadeira infinitamente eventualmente dentro do caminho (CLARKE, GRUMBERG 

e PELED, 1999). 
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ANEXO D - MODELOS GHENeSys DOS PROGRAMAS DE 

CONTROLE 



Modelo do SIS de Prevenção da Falha 1

- 12/11/14 RCF RCF

- A3/248 0

0 Revisão Inicial RCF 12/11/14



Modelo do SIS de Prevenção da Falha 4

- 12/11/14 RCF RCF

- A3/248 0

0 Revisão Inicial RCF 12/11/14



0 Revisão Inicial RCF 12/11/14

Modelo do SIS de Mitigação da Falha 1

- 12/11/14 RCF RCF

- A2/248 0



0 Revisão Inicial RCF 12/11/14

Modelo do SIS de Mitigação da Falha 4

- 12/11/14 RCF RCF

- A2/248 0



0 Revisão Inicial RCF 14/11/14

- 14/11/14 RCF RCF

- A2/248 0



0 Revisão Inicial RCF 13/11/14

- 13/11/14 RCF RCF

- A2/248 0



0 Revisão Inicial RCF 13/11/14

- 13/11/14 RCF RCF

- A2/248 0
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