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Estratégia de Modelagem para Controle de FMS Combinando Redes De Petri e 
Sistemas Fuzzy 

Resumo 

Os sistemas flexíveis de manufatura (FMS) são sistemas de produção 

automatizados capazes de produzir uma grande variedade de tipos de produto. Eles 

são compostos por máquinas, robôs e sistemas de transporte automático. Realizar o 

controle de um FMS é uma tarefa complexa devido aos vários subsistemas e 

elementos que o compõe, e também pela necessidade de responder a questões 

estratégicas que variam de acordo com as demandas do mercado. A proposta deste 

trabalho é indicar uma estratégia de modelagem de FMSs baseada em redes de 

Petri que seja de fácil compreensão, que exija baixos esforços de adaptação para 

planos de produção diferentes, e que permita que o controle do modelo de FMS leve 

em consideração informações do estado corrente do sistema, nas tomadas de 

decisão para a resolução de conflitos. Para apoiar as tomadas de decisão do 

sistema de controle é construído um sistema Fuzzy. Esse sistema tem como 

principal característica o fato de ser construído externo à modelagem pois assim as 

possíveis mudanças no controle tomam menos tempo para serem realizadas e 

também não afetará o restante do sistema pois o controle está separado desse. O 

sistema de controle decide sobre os conflitos e essas decisões são tomadas com a 

intenção de melhorar o desempenho do sistema no sentido de diminuir o makespan 

e diminuir a ociosidade dos recursos do sistema. Para validação da proposta desse 

trabalho será modelado um arranjo físico espelhado em uma fábrica real e serão 

realizadas simulações para uma variedade de planos de produção nos quais o 

sistema de controle deverá obter respostas em tempo real para a resolução dos 

conflitos impedindo que o sistema atinja condições de deadlock. 

Introdução 

No contexto atual da economia, as indústrias de manufatura enfrentam um desafio 

crucial: aumentar a capacidade produtiva de seus sistemas para atender a 

demandas voláteis e ciclos de produção cada vez mais curtos. Sistemas flexíveis de 

manufatura (FMS – Flexible Manufacturing Systems) têm sido projetados para suprir 

necessidades do mercado que demandam produtos que possuem baixo custo, 

qualidade, e pronta-entrega. A complexidade de controle de FMS aumenta com as 

necessidades de produção e recursos tecnológicos que não podem ser projetados 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                   

2 
 

usando-se sequências de eventos discretos simples e/ou inter travamento básico. O 

FMS deve atender às necessidade do plano de produção, rotas de produção 

alternativas, operação de sistema e as disponibilidades de recursos, além do 

controle básico (KATO et al, 2001). 

O problema de controle está relacionado à caracterização do sistema como sendo 

de evento discreto. O propósito de um controlador para estes sistemas é estabelecer 

e manter uma sequência de eventos desejada. O sistema deve estar livre de 

deadlocks e o controlador não deve criar novas situações como essa. O controlador 

também deve satisfazer um conjunto de restrições (DESROCHERS et al, 1995). 

O sistema de controle é responsável por manter consistentes os roteiros de 

produção, o compartilhamento dos recursos, tratar uma variedade de tipos de 

produtos e fazer com que os produtos cheguem ao final do processo sem 

problemas. Isso deve ser feito de maneira eficiente, de modo que o máximo de 

recursos possa ser utilizado ao mesmo tempo. 

Uma forma eficiente de modelar roteiros de produção e compartilhamento de 

recursos para realizar sistemas de controle é através de Redes de Petri. 

Redes de Petri (PN’s) têm sido utilizadas como uma técnica promissora para 

modelagem de ambientes de manufatura automatizados. PN’s é uma técnica de 

modelagem matemática com representação gráfica desenvolvida por Petri em 1962 

para modelar operações de sistemas de computação concorrentes. Desde então, 

têm sido estendidas e aplicadas a uma grande variedade de sistemas (MURATA, 

1989). Hoje, existem softwares capazes de gerar modelos gráficos de PN’s. Alguns 

oferecem a possibilidade de aplicar simulação sobre os modelos gerados e até fazer 

análises matemáticas. Muitos trabalhos já foram feitos realizando modelagem em 

Redes de Petri, como (MURATA, 1989), (ARAÚJO,2006), (GOMES, 2005) e 

garantindo sua eficiência. 

O controle automático representa um papel vital no avanço da engenharia e da 

ciência e tornou-se parte integrante e importante dos processos industriais e de 

manufatura modernos (OGATA, 1982). Existem muitas formas de se implementar 

um sistema de controle automático, uma delas é através de lógica fuzzy que é uma 

técnica de inteligência artificial. Os sistemas fuzzy, que têm como principal 

característica utilizar variáveis linguísticas e imitir o raciocino humano, tem 
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alcançado bons resultados em sistemas de controle. Em (ARAÚJO,2006), (LEE, 

2008) e (SGAVIOLI,2010) fuzzy é utilizada e apresenta ótimos resultados. 

Neste trabalho foi combinado a eficiência de sistemas fuzzy para tomada de decisão 

e modelagem em Redes de Petri. Assim foi possível simular um ambiente industrial 

sendo controlado por inteligência artificial externa a modelagem, tornando as 

decisões do sistema mais eficientes e mais próximas do raciocínio humano. 

Para isso, foi necessário o desenvolvimento de um sistema que tem por objetivo 

comunicar a modelagem com o controle, ou seja, comunicar o sistema fuzzy com a 

Rede de Petri e assim simular um ambiente industrial e as tomadas de decisões do 

mesmo.  

Objetivos 

Dando continuidade ao que tem sido realizado a respeito do controle de sistemas de 

manufatura, este trabalho tem por objetivo realizar a construção de um sistema de 

controle de um modelo de um FMS.  

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de controle de 

um modelo de FMS que considera variáveis do sistema para realização do controle 

do modelo em tempo real. 

Como objetivos específicos estão: 

• Modelagem do FMS em redes de petri; 

• Sistema de decisão baseado em lógica fuzzy; 

• Sistema de comunicação. 

Dentre as melhorias que se espera alcançar se destacam um melhor gerenciamento 

de tempo e de recursos, avaliação de prioridades e resposta aos imprevistos. Isso 

pode implicar, por exemplo, na otimização do tempo de produção e diminuição no 

atraso da entrega de produtos, consequentemente aumentando a competitividade da 

empresa. 

O primeiro passo desse desenvolvimento é a modelagem do FMS em redes de Petri 

usando o software CPNtools. CPNtools é um software muito poderoso de 

modelagem de redes de petri(PN). O software suporta redes de petri básicas, redes 

temporais e redes de petri coloridas. O segundo passo é o desenvolvimento de um 
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sistema de comunicação com o software CPNtools. Para isso temos por objetivo 

desenvolver um WebService o qual se comunica com a rede de Petri e, dessa 

forma, torna-se possível obter os componentes que estão em cada “place”, atribuir 

componentes aos “places” e executar transições. O terceiro passo é o 

desenvolvimento do sistema de controle e tomada de decisão, que é baseado em 

sistemas fuzzy e desenvolvido no software matlab. Na confecção dos modelos de 

tomada de decisão deve ser levado em consideração o maior número de variáveis 

do chão de fábrica e de negócios possíveis. 

Metodologia 

Foi desenvolvido um sistema orientado a objetos em linguagem C++, por meio do 

qual foi possível construir um cenário de fábrica conectando elementos como 

máquinas transformadoras de matéria-prima, fontes de matéria-prima e locais 

destinados ao estoque e manutenção de AGVs.  Os AGVs, durante a execução do 

programa, percorrem o cenário de fábrica com o objetivo de transportar matérias-

primas de sua fonte até as máquinas, conforme o roteiro de produção previamente 

estipulado para cada tipo de produto, e por fim armazenando-o no estoque. 

A determinação do destino e tarefa a ser cumprida para cada AGV em um 

determinado instante foi realizada com o auxílio de um mecanismo de tomada de 

decisão que pondere múltiplos critérios, baseado em lógica fuzzy. Para a 

implementação de tais modelos foi utilizado o software Matlab e suas toolboxes, com 

construção de interfaces em outras linguagens de programação. 

Para a modelagem de um cenário de fábrica específico foram utilizadas redes de 

Petri, implementadas no software CPNTools. 

Desenvolvimento / Resultados 

O FMS adotado é composto por: seis máquinas identificadas pelos nomes M1, M2, 

M3, M4, M5, e M6, cada uma delas está associada com um buffer de entrada e um 

buffer de saída; três AGVs; um estacionamento para AGVs; e um armazém com um 

buffer de entrada de produtos prontos e um buffer de saída de produtos que serão 

processados pelas máquinas. Este ambiente foi escolhido pelo fato de ser usado em 

diversos trabalhos realizados no laboratório Tear. Os componentes do sistema de 

manufatura foram modelados em Redes de Petri Colorida (CPN), como as rotas do 

AGVs, máquinas e buffers. Na Figura 1 é apresentado o modelo após a primeira 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                   

5 
 

etapa da modelagem. Os caminhos possíveis para o AGV são determinados pelo 

arranjo físico do sistema. Pontos de controle são usados para restringir o número de 

AGVs no caminho.  

O lugar Load(i) representa a área de entrada e saída da máquina M(i), Load_sto 

representa o armazém, e Park representa o estacionamento dos AGVs.  

Neste modelo, restrições referentes ao transporte são consideradas. Cada lugar 

nomeado Point(i) representa um nó ou ponto de entroncamento e tem um lugar 

associado Inhib(i). Inhib(i) é uma estrutura usada para limitar a capacidade dos 

lugares. Assim, a presença de um único AGV em um nó e a presença de, no 

máximo, três AGVs na área de buffers de cada máquina, é garantida por essa 

estrutura. Marcas coloridas de cor e são usadas para o lugar de nó e marcas de cor f 

na área de buffers das máquinas.  

Tipos de cores são definidos. A cor AGVxProd é uma tripla definida por AGVxPROD 

= (N, D, TP), em que N = nome do AGV, D = destino do AGV, TP = tipo de produto 

na carga do AGV.  

Inscrições nos arcos são adicionadas no modelo para avaliar a situação e realizar o 

controle. As marcas referentes aos AGVs são adicionadas inicialmente no lugar 

referente ao estacionamento. As marcas são do tipo AGVxProd, mas neste estágio o 

tipo de produto é indicado por free, indicando que o AGV está livre. As inscrições 

nos arcos com variáveis prefixadas por aux(i) estão relacionadas com informações 

de AGVs. Uma inscrição (aux(i), aux(y), aux(z)) representa uma marca AGVxProd 

que guarda informações de um AGV. 

Na próxima etapa, o sistema foi dividido em outros modelos. Lugares de fusão foram 

usados para a construção do modelo em vários módulos por motivos de legibilidade 

e organização. Um lugar de fusão representa o mesmo lugar em módulos diferentes. 

Este é indicado pelo retângulo com o nome da fusão logo abaixo do círculo que 

representa o lugar. Módulos separados foram criados para cada máquina, para o 

armazém, e para o estacionamento dos AGVs.  

Já com a quantidade, o tipo e ordem de peças definidas, os arcos ao longo do 

sistema são definidos para que possam apontar o caminho de uma peça ou veículo 

de transporte de acordo com os planos definidos previamente. As rotas dos produtos 

são definidas por meio das inscrições nos arcos.  
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No módulo do estacionamento, apresentado na Figura 2, a primeira solicitação é que 

um AGV vá até a estação de carga, pois é lá que ele será carregado com uma peça 

a fim de levá-la para o processamento em alguma máquina. O número inteiro que 

caracteriza essa solicitação é o número 100. 

Nota-se que uma lista de requisições ou de roteiros está pré-definida na marca do 

lugar de nome P. A lista [S,S,S] representa os valores que serão associados ao 

destino do AGV. Quando a transição da Figura 3 for disparada, a variável livre m irá 

assumir como valor a cabeça da lista em P ao passo que um AGV em Park e uma 

marca e em Inhib4 serão consumidos pela transição. No arco de entrada do lugar 

Point4 uma função está pronta para avaliar a variável livre m e de acordo com o 

valor de m alterar o destino do AGV. Nesse caso o valor de m será S e, portanto, o 

destino do AGV será 100 que representa o armazém. Todos os movimentos dos 

AGVs estão pré-determinados em listas como a lista em P ao longo do modelo.  

No módulo das máquinas, as estações de entrada e saída de produtos e os buffers 

de entrada e saída foram modelados. Na Figura 3 é apresentado o módulo do 

modelo para a máquina M1. Este módulo também foi usado para as outras 

máquinas com as alterações devidas. 

Para determinar o próximo destino que o AGV deve levar o produto que está no 

buffer de saída da máquina em questão, o modelo da Figura 4 define, de acordo 

com cada matéria prima, uma lista de destinos. 

Na Figura 5, o módulo do armazém do modelo é representado. Neste módulo, o 

AGV pode seguir dois caminhos de acordo com seu estado atual, caso o AGV esteja 

livre, este segue pelo caminho Path_a. Caso o AGV esteja carregado, este segue 

pelo caminho Path_b.  

O lugar Storage1 possui uma lista de produtos que deverão ser transportados pelos 

AGVs e processados pelas máquinas até que estejam prontos. Eles estão na 

quantidade e ordem em que devem ser produzidos. Com características 

semelhantes, o lugar P tem uma lista completa composta por marcas que 

representam máquinas e a ordem que elas serão usadas. Essas listas fazem parte 

do conjunto de elementos que compõem o sistema de controle do modelo de 

(ARAÚJO, 2006).  
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Assim que um AGV está pronto para receber a peça, a marca que encabeça a lista, 

mostrada em Storage1, será removida e fará parte da tripla do AGV. Isto também 

ocorre com a lista de marcas que representa as máquinas. Estas marcas têm a 

função de sinalizar ao AGV qual peça deve ser entregue em qual máquina. O lugar 

P é um lugar presente também na modelagem das máquinas e do estacionamento. 

Este lugar é responsável por armazenar a lista de requisições para o uso dos AGVs. 

 

Figura 1 –Modelagem em CPN do arranjo físico do sistema (ARAÚJO, 2006). 
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. 

 

Figura 2 – Modelagem do estacionamento dos AGVs (ARAÚJO, 2006). 

 

 

 

Figura 3 – Modelagem da Máquina M1 (ARAÚJO, 2006). 
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Figura 4 – Módulo de seleção do roteiro (ARAÚJO, 2006). 

 

 

Figura 5 – Modelagem da Estação de Carga e Descarga (ARAÚJO, 2006). 

 
Considerações Finais 
 
O desafio deste trabalho foi evoluir nas questões de modelagem e controle de 

FMSs. Várias abordagens para estas questões foram estudadas a fim de conhecer o 

que tinha sido feito a respeito do projeto e desenvolvimento de sistemas do tipo 

FMS, para que a proposta feita neste trabalho fosse elaborada de forma coerente 
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com as pesquisas até então realizadas. Deste modo foi possível apresentar um 

avanço nos estudos sobre modelagem e controle de FMSs. 

Teve-se como resultado um sistema de controle para o modelo de um FMS 

hipotético modelado em redes de Petri que realiza o controle deste modelo 

considerando informações do sistema FMS em tempo real, ponderando variáveis do 

próprio FMS. 

O avanço em relação ao trabalho de (ARAÚJO, 2006) foi o aumento da 

representatividade do modelo ainda com a garantia de que o sistema seja livre de 

deadlocks; um método que facilita a alteração dos planos de produção e inclusão de 

novos elementos no modelo de FMS; um modelo que permite que um sistema de 

controle trabalhe em função de diminuir o makespan e a ociosidade dos recursos do 

modelo do FMS. 
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