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Sistema de Simulação de Modelos de Tomada de Decisão para Despacho de 

AGVs em Cenários de Fábrica Configuráveis 

Resumo 

O foco do trabalho se deu na geração e manipulação do espaço de estados de 

modelos em redes de Petri de cenários de fábrica no software CPN Tools e em 

quais seriam os benefícios que poderiam ser obtidos por meio da confecção de 

modelos formais em redes de Petri e posterior validação por meio da análise do 

espaço de estados e propriedades das redes de Petri. 

Posteriormente, foi dada atenção à possibilidade de uso do espaço de estados 

parcial de uma rede de Petri não apenas para validar o modelo, mas também usá-lo 

de maneira dinâmica, explorando as possibilidades futuras próximas a partir do 

estado atual do sistema em execução, com a finalidade de escolher o próximo 

estado mais promissor. 

Introdução 

Os Sistemas Flexíveis de Manufatura são sistemas de produção que visam garantir 

uma rápida resposta às mudanças de demanda do mercado e inúmeras vantagens 

competitivas. A maioria desses sistemas emprega Veículos Auto Guiados (AGVs) 

para transportar peças e materiais entre as unidades produtoras que o compõe 

(CARIDÁ, 2011). 

O investimento na aquisição de AGVs, embora dispendioso, pode ser justificado com 

a facilidade dos mesmos em adaptar-se a possíveis mudanças no volume de 

produção, variedade de produtos e rotas de produtos sendo, portanto, bastante 

suscetíveis à automação industrial. A programação correta dos AGVs é crucial para 

torná-los de fato eficientes e seguros, no qual entram em questão decisões como 

controle de trânsito, regras de despacho, reação contra imprevistos e inclusive 

fatores não necessariamente restritos ao ambiente de chão de fábrica, como regras 

de negócio (CARIDÁ, 2011). 

Para empresas no qual o investimento na aquisição de AGVs não é viável, o sistema 

de despacho de AGVs obtido poderá ser embarcado em equipamentos como palms 

e smartphones, manipulados por operadores em empilhadeiras, que visualizam as 

instruções recebidas pelo aparelho e as executam; visto que decisões em tempo real 
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e baseadas em múltiplos critérios podem ser demasiado complicadas para que 

alguém as tome sem auxílio computacional (CARIDÁ, 2011). 

Dentre as melhorias que poderão ser obtidas por meio de um gerenciamento ágil, 

multicritério e dinâmico dos recursos disponíveis, destacam-se reduções 

significativas no makespan ou no tardiness. 

Dada a complexidade de sistemas de manufatura e sua dificuldade de otimização, é 

de notada importância a representação de cenários de fábrica e roteiros de produtos 

na forma de modelos, de maneira que possam ser simulados e validados antes da 

implementação; assim como mecanismos de tomada de decisão eficazes para 

gerenciar o despacho de veículos, de modo a levar em consideração a influência de 

diversas variáveis simultaneamente. 

Este trabalho visa contribuir tanto no âmbito do uso de modelos formais, 

especificamente em redes de Petri, para identificação e fornecimento de variáveis 

importantes para modelos de tomada de decisão. Para tal, realizou-se um estudo 

sobre o software CPN Tools e as suas ferramentas, principalmente a de análise de 

espaço de estados.  

Objetivos 

O principal objetivo do projeto foi o estudo da teoria de redes de Petri e do software 

CPN tools para verificar a possibilidade e viabilidade de geração de espaços de 

estados de uma determinada modelagem de um cenário de fábrica, sendo que essa 

geração pode ser total ou parcial. Na geração parcial geram-se alguns dos próximos 

estados possíveis, organizados de maneira hierárquica e propícia para 

processamento computacional eficiente e extração de informações. 

Por meio da geração dos próximos estados do modelo em rede de Petri a partir do 

estado atual, as diversas possibilidades podem ser analisadas para que se decida 

qual a decisão mais plausível a ser tomada. 

Metodologia 

Em primeiro lugar, foi feito um estudo básico sobre a teoria de redes de Petri, por 

meio da leitura de publicações sobre o tema, para que se tivesse um maior 

aproveitamento das capacidades da técnica quando da sua aplicação. 
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Logo após, a pesquisa foi norteada pelo estudo do software CPN Tools e suas 

ferramentas, por meio da consulta de informações disponíveis no site do fabricante, 

visando o seu uso na modelagem de sistemas flexíveis de manufatura e na geração 

parcial do espaço de estados do sistema a partir de um estado arbitrário. 

Finalmente, o foco passou a ser a pesquisa pela utilidade do espaço de estados em 

trabalhos já publicados, com o intuito de identificar outras aplicações além do 

mecanismo de predição, como por exemplo, a validação do modelo e estudo das 

propriedades comportamentais das redes de Petri. 

Desenvolvimento / Resultados 

Um espaço de estados pode ser visto como um grafo direcionado com um nó para 

cada estado alcançável e com arcos ligando cada nó a cada um de seus nós 

sucessores ou estados adjacentes. 

O estado de uma rede de Petri colorida é a distribuição dos tokens nos lugares da 

rede. Cada nó em um espaço de estados representa um estado/marcação da rede 

correspondente. 

Na figura 1 consta um nó com identificador 1 (estado atual da rede), com  nenhum 

predecessor e um único sucessor. A página da rede tem o nome de 

“Exemplo_Espaco_Estados” e a instância da página é de número 1. A marcação 

correspondente a esse nó é M1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0), ou seja, com o lugar P1 

contendo 1 token e o restante dos lugares vazios. 

 

 

 

Fig. 1 – Nó de um espaço de estados e suas 

informações no CPN Tools. 

Fig. 2 – Arco de um espaço de estados e suas 

informações no CPN Tools. 

Na figura 2 consta um arco de identificador 1, correspondente à mudança de estado 

do nó 1 para o nó 2. A página da rede tem o nome de “Exemplo_Espaco_Estados” e 

a instância é de número 1. A transição que ocasionou a mudança tem o nome T1. O 

valor assumido pela variável x contida na expressão do arco da transição é 1. 
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Caso o espaço de estados seja relativamente pequeno, o CPN Tools é capaz de 

gerá-lo por completo. Caso contrário, a ferramenta pode ser configurada no que diz 

respeito às condições de parada, por exemplo, especificando o número máximo de 

nós do espaço de estados que serão processados (nós processados são aqueles 

cujos descendentes diretos aparecerão no espaço de estados) ou o tempo limite 

dedicado ao processamento. 

A estratégia padrão de exploração do espaço de estados do CPN Tools é a busca 

em largura, na qual todos os descendentes diretos de um nó são explorados antes 

de partir para os descendentes indiretos.  

O primeiro nó do espaço de estados no CPN Tools é o estado atual da rede de Petri, 

não necessariamente a marcação inicial. Tal fato é de vital importância para o 

sucesso do mecanismo de predição em modelos em redes de Petri complexos, uma 

vez que possibilita a geração de uma pequena parte do espaço de estados, 

correspondente às próximas configurações futuras do sistema, e não do espaço 

completo de estados do sistema. 

O CPN Tools também permite que sejam emitidos relatórios contendo análises de 

propriedades da rede de Petri, como limitação, vivacidade, estado casa e justiça. 

Segundo Westergaard et al., a ideia básica da exploração e análise de espaço de 

estados é computar todos os estados e mudanças de estados do sistema 

concorrente em consideração e representá-lo por um grafo direcionado. A partir de 

um espaço de estados construído é possível verificar e analisar uma ampla classe 

de propriedades comportamentais, como as propriedades clássicas 

comportamentais das redes de Petri coloridas e a existência de deadlocks. 

A principal limitação do uso de espaço de estados para verificar propriedades 

comportamentais de sistemas é o problema da explosão de estados, isto é, que os 

sistemas podem ter um número astronômico de estados alcançáveis, o torna o 

processamento computacional impraticável, tanto pela demanda de velocidade de 

CPU como de memória (WESTERGAARD, 2007). 

Métodos para amenizar esse problema de complexidade inerente é uma área de 

pesquisa ativa e tem levado ao desenvolvimento de uma vasta coleção de métodos 

para redução do espaço de estados. Esses métodos têm significativamente 

ampliado a classe de sistemas que podem ser verificados e a técnica de espaço de 
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estados pode agora ser usada para verificar sistemas de tamanho industrial 

(WESTERGAARD, 2009). 

Teste de geração e análise do espaço de estados em modelagem de roteiro de 

produtos 

Na rede de Petri da figura 3 encontra-se um modelo de uma situação hipotética de 

roteiro de produção de 3 produtos, com 5 máquinas disponíveis. Dentro do roteiro de 

um único produto pode haver múltiplos caminhos e em um dado momento dois 

produtos diferentes podem demandar o uso de uma mesma máquina na próxima 

etapa, porém apenas um deles o fará de cada vez.  

 

Fig. 3 – Roteiro de produtos com controles em redes de Petri. 

 

Os places dispostos em fileiras na horizontal representam etapas no processo de 

produção de determinado produto. As transições, por sua vez, modelam o 

processamento em uma máquina específica: um produto entra na máquina em 

determinada etapa e sai da máquina na etapa seguinte do roteiro de produção. 

O conjunto de places dispostos na fileira horizontal mais ao topo da figura 3 

(sequência E1P1, Maq1_1, E2P1, Maq2_1 ou Maq3_1, E3P1, Maq5_1, E4P1) 
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correspondem ao roteiro do produto 1, os da fileira central correspondem ao produto 

2 e os places do conjunto mais embaixo modelam o roteiro do produto 3. 

Os places enfileirados à esquerda na vertical (Mi, i = 1, 2, ..., 5) servem para 

controlar a disponibilidade de cada uma das 5 máquinas. 

Os places à direita na vertical (Cia, Cib, i = 1, 2, ..., 5) servem para controlar o 

produto que possui prioridade de produção em uma situação de conflito. No entanto, 

com essa abordagem, esses places só têm utilidade se o seu conteúdo for 

determinado por um mecanismo de decisão externo, interagindo com o CPN Tools. 

Levando isso em consideração, a abordagem mostrada na figura 4 exclui esses 

places da rede. 

 

Fig. 4 – Roteiro de produtos sem controles em redes de Petri. 

 

Essa abordagem é válida, uma vez que redes de Petri modelam conflitos 

naturalmente, sendo a decisão de qual transição será disparada determinada 

(conscientemente ou não) mediante simulação. Pode-se inclusive usar algum 

mecanismo externo para realizar a decisão. Para conflitos envolvendo prioridades 

pode-se também usar a abordagem de arco inibidor. 
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Geração completa do espaço de estados 

Uma primeira abordagem se deu a partir da configuração da figura 4 (rede em seu 

estado inicial), e geração completa do espaço de estados. Como o espaço de 

estados é de difícil visualização (48 nós e 132 arcos), foi feita apenas uma análise 

do relatório gerado. Concluiu-se que a quantidade de tokens nos places da rede 

estão limitados a 1. A rede possui apenas uma marcação morta (uma vez atingido 

esse estado, o sistema permanece nele), correspondente aos 3 produtos finalizados. 

Esse estado também é home, ou seja, a partir de qualquer estado da rede pode-se 

atingi-lo. Não há transições mortas (que nunca são disparadas) e nem vivas 

(aquelas que, dado um nó do espaço de estados, sempre existe um caminho do nó 

inicial até ele em que essa transição ocorre). E por fim, não existem ocorrências 

infinitas de transições de estado nessa rede. 

  A geração completa do espaço de estados, quando possível, é muito útil para a 

validação do modelo, pois permite identificar deadlocks e a alcançabilidade de 

determinados estados fundamentais. Também pode auxiliar em uma posterior 

simplificação do modelo, se forem constatadas redundâncias nos estados da rede. 

Geração parcial do espaço de estados, usando um estado intermediário da 

rede 

Na segunda abordagem, com a rede na configuração ilustrada na figura 5, foi 

realizada a geração parcial do espaço de estados a partir desse estado. 

 

Fig. 5 – Rede de Petri em estado intermediário com presença de conflitos. 
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Na presente situação, ocorrem dois conflitos simultâneos: P1 e P3 disputando M2 e 

P2 e P1 disputando M3. Foi gerado um espaço de estados com 10 nós processados 

a partir do inicial. O grafo obtido possui 11 nós e 17 arcos. 

Análise do grafo do espaço de estados 

Analisando o grafo quanto à topologia, nota-se que os nós 1 e 4 são os que 

possuem maior número de transições habilitadas e, consequentemente, o maior 

número de escolhas possíveis. Existem nós que podem ir para uma mesma 

marcação por meio do disparo de transições diferentes, como o nó 1 e 4. 

Dado que o espaço de estados é um grafo já modelado e construído, pode-se 

também aplicar resultados da teoria dos grafos para extrair informações do mesmo, 

como responder a perguntas do tipo: “Dado um estado inicial A e um estado B de 

interesse do espaço de estados, qual o número mínimo transições e a respectiva 

sequência de disparos para ir de A até B?”. 

Vale lembrar que cada nó possui uma marcação associada, que pode ser 

devidamente analisada e processada computacionalmente, podendo extrair muito 

mais informações do que uma abordagem visual, inspecionando os estados, 

principalmente quando se tem algum objetivo específico em mente ou critérios 

quantitativos para mensurar o quão desejável um determinado estado é. 

Ou seja, por meio da análise do conteúdo das marcações pode-se determinar qual 

das escolhas dentro de um leque de opções é a mais promissora, segundo critérios 

que podem variar de acordo com a modelagem da rede e da dinâmica do processo. 

Ainda mais informações podem ser agregadas quando se leva em consideração 

também aspectos temporais, como o tempo transcorrido no disparo de transições e 

estimativas de quanto tempo levará para atingir configurações futuras de interesse 

(isso pode ser feito por meio de um grafo ponderado pelo tempo de disparo das 

transições, por exemplo). 

O grafo do espaço de estados também possibilita a realização de buscas heurísticas 

em profundidade, como por exemplo, investigando o comportamento de uma 

máquina ou AGV específico, porém dessa vez visando predizer mais adiante do que 

examinando a vizinhança de um determinado estado com a busca em largura. 
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Análise do relatório 

Vale lembrar que as propriedades descritas no relatório baseiam-se apenas nos 

elementos do espaço de estados que foi gerado, e não na rede toda.  

A análise do relatório revela que avançando apenas esses estados não pode ser 

produzido um produto P1, apenas P2 e P3 (se forem escolhidos caminhos 

apropriados). Não há estados home e existem várias marcações mortas (7) (isso 

segue do fato do processo de busca ter sido interrompido para processar até 

determinado número de nós). 

Nesse espaço de estados não figuram as transições correspondentes à produção de 

produtos na máquina 1 (são transições mortas), ou seja, a máquina 1 não chegou a 

ser usada. A máquina 5, por sua vez, não chegou a ser usada para produzir 

produtos do tipo P1 nesse espaço de estados. 

Não foram encontradas transições live e nem ocorrências infinitas de transições de 

estado nessa rede (isso era de se esperar, pois no espaço de estados completo isso 

também não aconteceu). 

Observou-se que essas informações contidas no relatório decorrem basicamente de 

uma análise do grafo do espaço de estados, identificando situações em que o nó 

possui out-degree nulo, existência de ciclos, marcações máximas e mínimas, disparo 

de transições, etc. 

Considerações finais 

Por meio deste trabalho reconheceram-se as inúmeras possibilidades que o uso de 

um modelo em redes de Petri, associado à geração automática do espaço de 

estados, pode vir a fornecer. 

A aplicação mais comum de espaço de estados consiste na validação de modelos 

em redes de Petri. No entanto, o mecanismo de predição deverá se valer de uma 

abordagem diferente: percorrer o grafo gerado para auxiliar na tomada de decisão 

em tempo real. 

Isso pode ser feito tanto de maneira estática e isolada, para a validação e verificação 

do modelo, como também de maneira dinâmica e sistêmica, com o modelo 

fornecendo informações sobre os estados futuros do sistema a um sistema de 

decisão externo, que por sua vez usa essas e outras informações para decidir qual o 
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próximo estado do sistema e força o modelo em redes de Petri a assumir esse 

estado, realimentando o ciclo. 

Um possível trabalho futuro consistiria na exportação de um dado grafo do espaço 

de estados gerado no CPN Tools por meio da comunicação por web service com um 

software de controle externo que será responsável pelo uso e processamento 

automático das informações. 

A finalidade seria a agregação de mais variáveis a um modelo de tomada de decisão 

fuzzy para despacho de AGVs, relacionadas à dinâmica do sistema em execução e 

no leque de possibilidades disponíveis em curto prazo. Isso visa contribuir para a 

otimização do processo produtivo, seguindo determinado critério, como o makespan 

ou o tardiness. 
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