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RESUMO
Os processos de manufatura atuais buscam diversas ferramentas e
procedimentos para otimização e aumento de produção com o intuito de maior
lucratividade aliado ao menor custo. Para um estudo de otimização de produção
um importante procedimento, se não o mais importante, é o mapeamento da
produção. O mapeamento da produção consiste em detalhar todos os itens da
produção, máquinas, pessoal, tempos de produção (ciclos de produção) e,
principalmente, o conhecimento dos equipamentos gargalos. O trabalho em
estudo desenvolveu um simulador para otimização de volume produtivo na
indústria química em batelada. O processo em batelada permitiu o
desenvolvimento do simulador através de sistema a eventos discretos (SED)
simulando através de redes de Petri no simulador de rede de Petri HPsim. A rede
de Petri é uma poderosa ferramenta gráfica e matemática, já muito difundida na
modelagem, análise, simulação e controle de diversos tipos de sistemas. Esse
trabalho apresenta os principais conceitos, tipos e características das redes de
Petri e sua aplicabilidade na modelagem de sistemas discretos. Também foi
apresentada a ligação da estrutura da planta química em batelada junto à
estrutura de simulação das redes de Petri, para o desenvolvimento do modelo.
Com esse conjunto de informações, foi criado um modelo especifico para a planta
química em estudo. A rede de Petri apresentou-se como uma ferramenta muito
eficiente nas simulações com aumento de produção com redução de tempo de
produção, sem a obrigatoriedade de investimentos em equipamentos,porem
quando necessária a instalação de equipamentos a ponto de ampliação, a tomada
de decisão foi assertiva, atuando diretamente no equipamento gargalo. O modelo
desenhado apresentou diversos pontos positivos dentre os quais está a maior
compreensão da planta em estudo com a melhor visualização do processo
produtivo. Pode ser utilizado em qualquer planta química em batelada com as
devidas adaptações e, principalmente seus pontos mais positivos estão na
rapidez e maior segurança nos resultados e decisões tomadas.
Palavras chave: redes de Petri; sistemas discretos; HPsim; batelada; industria
química.

ABSTRACT
Design optimization of chemical production plant using Petri nets
The current manufacturing processes and procedures seek various tools for
optimizing and increasing production in order to greater profitability at lower cost.
For a study of an important production optimization procedure, if not the most
important is the mapping of production. The mapping of the production is to detail
all items of production, machinery, personnel, time of production (production
cycles) and especially the knowledge of
equipment bottlenecks.
The work study developed a simulator for optimization of production volume in
chemical batch. The batch process has enabled the development of the simulator
through (SED) by simulating Petri nets in Petri net simulator HPsim.
Petri nets are a powerful graphical and mathematical already widespread in the
modeling, analysis, simulation and control of various types of systems. This paper
presents the main concepts, types and characteristics of Petri nets and their
applicability in the modeling of discrete systems. It has also been shown to link the
plant structure with the chemical structure batch simulation of Petri nets, for the
development model. With this collection of information has created a specific
model for the chemical plant under study. The Petri net is presented as a very
efficient tool in the simulations with increased production with reduced production
time, without the need for investments in equipment and when necessary the
installation of equipment, presented the correct decision to be made in the
expansion, acting directly on the device bottleneck. The model had designed many
positives among which is the greater understanding of the plant under study with
the best view of the production process. Can be used in any batch chemical plant
with the necessary adaptations and principally its major strengths are the speed
and increased safety in the results and decisions.
Keywords: Petri nets, discrete systems; HPsim; batch; chemical industry.
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1 INTRODUÇÃO
A crescente e agressiva concorrência do mercado mundial tem
impulsionado as indústrias químicas a atuarem de forma incisiva na redução de
custos. Diversas estratégias são desenvolvidas para alcançar as metas de
qualidade junto ao aumento do volume produzido.
Essas indústrias fomentam a rentabilidade em todos os processos de
fabricação obtendo mais produtos com os mesmos recursos ou com o mínimo
de ativos investidos.
Para atender a demanda solicitada por estas indústrias, um dos
principais pontos para aumento de produtividade é atuar sobre os
equipamentos e/ou sistemas gargalos.
Goldratt e Cox (1984) apresentam uma visão de obtenção de melhores
resultados da capacidade produtiva baseada na identificação de gargalos de
produção.
Com a determinação dos equipamentos gargalos, as otimizações são
implantadas.
Gargalo de produção pode ser definido como um afunilamento no
volume produtivo que não permite o aumento do fluxo e da capacidade de
produção. O equipamento gargalo também pode ser entendido como qualquer
obstáculo no sistema produtivo que restringe e determina o seu desempenho e
a sua capacidade de obter uma maior rentabilidade. Em um processo
produtivo, o equipamento gargalo é a etapa com menor capacidade produtiva e
que impede a empresa em atender plenamente a demanda dos seus produtos.
Por outro lado, a existência de capacidade produtiva excessiva em algumas
etapas não-gargalos em relação à etapa gargalo, resulta em investimentos
ociosos, que influenciam negativamente o desempenho da empresa. Assim,
aumentar a capacidade produtiva da etapa gargalo ou redimensionar os
investimentos ociosos nas etapas não-gargalos pode constituir em decisões
estratégicas capazes de promover um maior retorno sobre o investimento.
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Em um processo produtivo que tem uma capacidade produtiva superior
à demanda dos seus produtos não há gargalo, mas sim, excedente da
capacidade produtiva em todas as suas etapas. Neste caso, a redução dos
investimentos ociosos em todas as etapas do processo produtivo pode
promover uma maior rentabilidade para a empresa (PAULA PESSOA, 2003).
Goldratt e Cox (1984) descrevem que uma hora economizada em um
equipamento gargalo é uma hora economizada para o sistema total, uma hora
economizada para um equipamento não gargalo é simplesmente uma
miragem.
Tanto as otimizações de volumes produtivos ou qualidade estão
intimamente ligados aos tempos de produção.
Geralmente, otimizações de qualidade estão relacionadas a processos
com maiores períodos de reação ou mais etapas e processos de produção.
Como exemplo dos processos de otimização da qualidade do produto
nas indústrias químicas estão associadas à extração de subprodutos,
evaporação, destilações, lavagens ou filtrações.
Essas etapas de otimização de reações ou purificações podem gerar
gargalos de produção.
Com base nas informações, fica evidenciado que gerenciar uma planta
produtiva sem o conhecimento de seus equipamentos gargalos é como dirigir
um carro ao acaso, sem direção e destino, levando, portanto seus
gerenciadores a tomarem decisões equivocadas. Esses equívocos podem ser
fatais para a sobrevivência da empresa, visto que as decisões com relação à
sua capacidade produtiva envolvem grandes investimentos e impactos nos
resultados financeiros.
Pode-se afirmar que a identificação do gargalo em processos produtivos
é uma informação de grande valor para a formulação e implementação de
estratégias que tenham como objetivo a obtenção de ganhos de rentabilidade.
Em síntese, a empresa poderá maximizar seu retorno financeiro
mantendo o equilíbrio da capacidade produtiva com a demanda de seu
mercado.
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Uma das ferramentas muito importantes que propicia a resolução desses
tipos de problemas é a simulação por modelos por sistema de eventos
discretos (SEDs).
A simulação de sistemas de produção ganha a cada dia mais
importância

e

vem

de

encontro

às

exigências

do

mercado

atual

(MUSIC.;MATKO,D 1999) (KATO, et al., 2001).
Com essa motivação, o presente trabalho de pesquisa propõe um
modelo de estudo com a simulação de uma linha de produção em batelada
utilizando um modelo idealizado por redes de Petri, poderosa ferramenta e já
muito difundida na resolução de problemas relacionados a eventos discretos.
O sistema em estudo é de grande importância por apresentar o processo
em tempo real. A rede de Petri representa o modelo de forma gráfica na
estrutura de fluxograma, com uma visão geral de monitoramento de um
supervisório.
Um sistema supervisório é uma forma de programação ou software que
permite a visualização e controle de um processo industrial.
A possibilidade de desenvolver uma forma estrutural para uma planta
química no formato de supervisório e simular como se a planta estivesse
operando em tempo real é uma importante ferramenta que pode identificar
problemas operacionais existentes. Como exemplo desses problemas pode-se
citar como principal objetivo desse trabalho, os equipamentos gargalos de
produção.
Os modelos, além de serem utilizados em plantas que estão em
operação, também podem ser usados em sistemas que estão sendo
projetados. Como o sistema funciona como um supervisório com os tempos
reais ou bem aproximados do tempo real, a simulação apresenta-se como se o
sistema já estivesse instalado e em operação, minimizando assim, os riscos e
investimentos, principalmente quando se trata do desenvolvimento de novos
produtos e plantas piloto.
As avaliações de sistemas produtivos com modelos supervisórios
simulados são ótimas estratégias, pois propiciam respostas rápidas e seguras.
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Além dos itens já descritos, a simulação com base em SEDs e redes de
Petri também são uma ótima ferramenta para a programação de produção.
1.1 Escopo do trabalho
Essa pesquisa apresenta um modelo supervisório de uma planta química
baseado em redes de Petri, onde o objetivo principal do trabalho não é
somente aperfeiçoar a planta química em estudo, mas sim, verificar e
determinar a possibilidade de otimização para esse sistema e para qualquer
produção química que possua processos em batelada.
A rede de Petri é uma ferramenta muito utilizada em processos industriais
relacionados à programação de produção, automação e principalmente na
manufatura de peças, não sendo usualmente utilizado na indústria química
para otimização de volume produtivo.
Assim sendo, o presente trabalho estuda a possibilidade de levar à
indústria química uma importante ferramenta.
Logo, são enfatizadas duas questões para discussão da pesquisa:
A rede de Petri pode ser utilizada como um sistema supervisório na
produção química em batelada como ferramenta de otimização e tomada de
decisão? Caso a resposta seja positiva, quais são os ganhos obtidos pela
indústria na condição de utilização deste simulador?
1.2 Objetivo
Elaborar um modelo apropriado para otimizações de manufatura em
batelada, capaz de supervisionar o sistema produtivo e, consequentemente,
realizar simulações com melhorias relacionadas à quantidade do produto e dos
tempos de produção determinando os equipamentos e sistemas gargalos de
produção.
O simulador deverá apresentar previamente as ocorrências de processo,
mostrando quantidades produzidas e os tempos de produção, determinando se
os processos e os equipamentos alterados são econômica e tecnicamente
viáveis.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Conceitos fundamentais
2.1.1 Sistemas
Os sistemas possuem diversas classificações, Cassandras e Lafortune
(1999), Montgomery (2004) apresentam as classificações dos sistemas
indicados na Figura 1 e descritos abaixo:

Figura 1 – Sistemas e suas classificações
Fonte: Cassandras e Lafortune (1999)

•

Estático e Dinâmico: Nos sistemas estáticos, as saídas sempre
independem dos valores passados da entrada. Nos sistemas
dinâmicos, as saídas dependem de valores passados da entrada.
Para os sistemas dinâmicos, são requeridas equações diferenciais e
o comportamento dos sistemas estáticos é descrito através de
equações algébricas.

•

Variante no Tempo e Invariante no Tempo: Sistemas invariantes no
tempo,

também são chamados de sistemas estacionários, o que
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significa que se pode inserir uma entrada e esperar que o sistema
responda sempre da mesma forma.

(1)

é o vetor de saída,

Na equação (1),

representa a

transformação que o sistema realiza sobre

que é um vetor

aplicado à sua entrada. A invariância no tempo significa que um
deslocamento temporal na entrada,
deslocamento
transformação

•

temporal

da

saída,

, resulta num mesmo
,

sem

afetar

a

.

Lineares e Não Lineares: Um sistema linear satisfaz à seguinte
condição:

(2)

Na equação (2),
constantes; e

são dois vetores de entrada e

são duas

representa a transformação que o sistema realiza

sobre um vetor aplicado à sua entrada.
•

Sistema em Estado Contínuo (SEC) e Sistema em Estado Discreto
(SED): Em estados contínuos as componentes do vetor de estado

(3)

são variáveis reais ou complexas:
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(4)

Em sistemas de estado discreto, as componentes do vetor de estado
são variáveis inteiras.
•

Dependente do Tempo e Dependente de Eventos: Em sistemas
dependentes do tempo, o vetor muda com o tempo. Em sistemas
dependentes de eventos, o vetor somente modifica o estado quando
ocorrem determinados eventos que provocam essa mudança de
estado, ou seja, com a ocorrência de uma mudança de estado a
mesma só será alterada com ocorrência de outro evento.

•

Sistemas Determinísticos e Sistemas Estocásticos: O sistema é
considerado estocástico quando uma ou mais variáveis são
aleatórias. Nesse caso, o vetor de estado do sistema é descrito por
processos estocásticos e uma descrição probabilística é requerida
para

caracterizar

o

comportamento

do

sistema.

Sistemas

determinísticos possuem valores bem definidos.
•

Sistemas Discretos e Sistemas Contínuos: Sistema contínuo é
considerado de tempo contínuo quando os componentes do vetor de
estado
(5)

são definidos a qualquer instante de tempo:

(6)
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Num sistema de tempo discreto, as componentes do vetor de estado
somente são definidas em certos instantes de tempo:

(7)

Para Cardoso e Valette (2007), a apresentação de um sistema discreto
ou contínuo depende do ponto de vista do observador e, principalmente, do
aspecto do problema a ser pesquisado.
Como exemplo desse evento, no trabalho em estudo apresenta-se um
reator químico representado em sistema contínuo e sistema discreto:

Estudo de reação em sistemas contínuos: Um exemplo de estudo muito
aplicado nos sistemas contínuos para a indústria química é a cinética da
reação

onde

trabalhos

são

realizados

estudando-se

a

variação

da

concentração dos reagentes de acordo com o tempo de reação, ou mesmo a
variação temperatura da reação ou o fluxo de alimentação de um reator.

Estudo de reação em sistemas discretos: Diferente dos sistemas
contínuos, o evento discreto ocorre sobre certos tempos de processamento, e
são tipicos, principalmente em processos realizados por etapas.
Como exemplo está o instante de abertura da válvula de reator para
alimentação,caracterizando por etapa o período em que a válvula ficou aberta
para o carregamento das matérias primas, ou mesmo tempo da reação, como
etapa de reação,considerando principalmente o quanto esse tempo afeta os
equipamentos seguintes e/ou etapas seguintes.
Abaixo, estão apresentados dois tipos de gráficos, um para sistema
contínuo e um para sistema discreto, Figura 2 e Figura 3, respectivamente. Os
gráficos apresentam, de maneira clara, as informações descritas acima com as
variações contínuas para os sistemas contínuos e variações instantâneas para
o sistema discreto. Nessas figuras y (t) e x (t) observa-se que x (t) é um
processo contínuo limitado pela curva de vazio (x = 0) e cheio (x = K), enquanto
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que y (t), são saltos entre os três valores permitidos sempre que um valor limite
(0 ou K).

Figura 2 – Sistemas contínuos
Fonte: Cassandras e Lafortune (1999)

Figura 3 – Sistemas discreto
Fonte: Cassandras e Lafortune (1999)
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2.1.2 Eventos discretos

Eventos discretos são ações que ocorrem instantaneamente fazendo a
transição de um valor do estado para o outro valor de estado (CASSANDRAS e
LAFORTUNE, 1999).
Conforme a visão de Miyagi (2000), sistemas a eventos discretos (SEDs)
são sistemas baseados em etapas.
Um exemplo simples apresentado por Cury (2001) que serve como base
na representação de sistemas discretos é o sistema de filas. O sistema de fila
tem origem no seguinte fato comum intrínseco à maioria dos sistemas
discretos:
O uso de recursos e exigência de espera.
Os elementos básicos de um sistema de filas são as entidades que
esperaram pelo uso de recursos, sendo estas denominadas como clientes.
Os recursos pelos quais se espera e, em geral, estes recursos fornecem
alguma forma de serviço aos clientes, são denominados servidores.
O espaço onde a espera se faz é denominado fila.

Nos exemplos apresentados no trabalho os clientes são:
• Pessoas (esperando numa fila de banco, elevador ou parada de ônibus).
• Peças em linha de produção.
• Produtos químicos.

São exemplos de servidores:
• Pessoas (atendentes, caixas de banco ou supermercado).
• Máquinas ou reatores utilizados na fabricação.

São exemplos de filas:
• Filas de bancos, supermercados, paradas de ônibus, etc.
• Tanques de armazenamento de produtos químicos.
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A Figura 4 é um representativo de uma fila.

Figura 4 – Figura de representação de fila
Fonte: Elaborado pelo autor

De modo a se especificar completamente as caracterıstícas de um
sistema de filas deve-se ainda definir, processo de serviço, capacidade da fila e
disciplina de atendimento. Visto como um (SED), um sistema de filas tem;

(8)

Onde

é o evento chegada de cliente e

é o evento partida de cliente.

Além disso, uma variável de estado natural é o número de clientes na fila, ou o
comprimento da fila (por convenção, inclui o cliente em serviço). Portanto

(9)

Onde C é a capacidade da fila.

Componentes de um sistema de filas podem se conectar de diferentes formas,
de modo a formar sistemas de redes de filas, onde os clientes fluem pelas filas
de acordo com regras específicas.
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Comparando um processo de manufatura ao sistema de filas podemos
apresentá-lo desta maneira:
• Clientes: peças ou itens; pallets;
• Servidores: máquinas, reatores; dispositivos de manuseio e transporte
(robôs, esteiras, etc);
• Filas: armazéns; tanques de matéria prima ou tanques de espera.

Considere por exemplo uma linha de transferência com duas linhas de
produção e um armazém intermediário de capacidade 2, conforme ilustrado na
figura 5.

Figura 5 – Figura de representação de uma linha de produção
Fonte: Elaborado pelo autor

Nesse caso, o conjunto de eventos que afetam o sistema pode ser descrito por

(10)

Onde
corresponde à chegada da peça;
corresponde ao término de serviço pela linha de produção 1;
corresponde à partida de peça da linha de produção 2.
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Deve-se considerar que se a linha de produção terminar um serviço e o
armazém intermediário estiver cheio, esta entra em estado de bloqueio. O
espaço de estados do sistema pode ser representado por

(11)

Onde

indica o estado do armazém de entrada da linha, e

armazém intermediário; o estado

onde

o estado do

indica a situação de

bloqueio, ou seja, aquele estado onde o armazém intermediário está cheio e a
linha de produção 1 tem uma peça terminada esperando para ser
descarregada.

O espaço de estados

pode ainda ser representado por

(12)

Onde

representa

o

estado

da

máquina

i,

indicando a situação de bloqueio da sistema.

2.2 Modelo de supervisor e controle.
Um modelo de SED é uma representação frequentemente matemática
com características do sistema em estudo. Se o modelo apresenta
adequadamente o sistema, as análises e estudos podem ser realizados, sem
risco ou inconveniência da manipulação do sistema real (MONTGOMERY,
2004).
A síntese do supervisor ou solução de um problema de controle de
sistemas discretos é realizado para um modelo visando satisfazer a uma
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especificação de comportamento desejada. O mesmo pode ser definido como
uma ação pré-planejada para atendimento ao objetivo.
Satisfazer objetivos para o controle de sistemas contínuos corresponde
a igualar o valor de uma variável física a um valor de referência. Já para o
sistema discreto significa a execução de operações em conformidade a um
procedimento pré-estabelecido.
Com os eventos gerados pelo SED, o supervisor define quais são as
ações de controle que devem ser tomadas para que as sequências especificas
do evento sejam observadas. Abaixo seguem diagramas de sistema de
controle SEC e SED respectivamente figura 6 e figura 7.

Figura 6 – Diagrama de representação de sistema a evento contínuo (SEC)
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 7 – Diagrama de representação de sistema a evento discreto (SED)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Essas figuras apresentam uma comparação entre o sistema de controle SEC e
SED. O sistema de controle de SED não possui o conceito de valor de
referência, o mesmo é substituído pelo comando de tarefas.
No comando de tarefa, o estado identificado e a saída do processador de
comando, em geral são valores discretos.
São considerados principais dispositivos utilizados nos sistemas de controle de
(SED):
• Dispositivos

de

comando:

Botoeiras,

chaves

rotativas,

chaves

seccionadoras, etc.
• Dispositivos de atuação: Válvulas solenóides, contactores, servomotores, etc.
• Dispositivos

de

detecção:

Potenciômetros,

chaves

fotoelétricas,

termostatos, tacômetros, resolvers, codificadores, etc.
• Dispositivo de monitoração: Lâmpadas sinalizadoras, buzinas, alarmes,
displays, registradores, etc.
• Dispositivo

de

Realização:

Circuitos

elétricos,

Controladores

programáveis (CPs), temporizadores, etc.

A figura 8 apresenta o posicionamento dos dispositivos em um sistema (SED).

Figura 8 – Diagrama dispositivos de controle em um sistema (SED)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Um exemplo prático e clássico de controle de SED na indústria química é
apresentado por Miyagi (1996), onde um tanque medidor de nível fixo é
controlado por sensores de nível. Abaixo a Figura 9 apresenta o tanque de
medição.

Figura 9 – Sistemas de controle por eventos discreto
Fonte: Miyagi (1996)

Quando o nível do líquido está no mínimo (chave de nível 1 está
desligada, chave de nível 2 atuada) as válvulas solenóides 1 e 2 permanecem
em repouso no modo fechado, acendendo a lâmpada que indica o fim do
processo. Esta lâmpada também significa que o sistema está pronto para ser
reiniciado.
Com a lâmpada acesa, a válvula 1 abre iniciando o processo de
carregamento. A chegada do líquido no nível máximo é detectado pelo sensor
de nível 1, com isso a válvula solenóide 1 fecha e a válvula 2 abre, permitindo o
descarregamento do tanque. Ao atingir o nível mínimo o sensor de nível 2 é
ativado fechando a válvula 2.
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Contudo temos que:
Objetivo de controle = Tanque de medição
• Entrada de material
• Saída de material
Dispositivo de controle = Elementos de realização de controle
• Elementos de atuação = Válvulas solenóides 1, 2
• Elemento de detecção = Sensores de nível 1, 2
• Elemento de comando = Botoeira
• Elemento de monitoração = Lâmpada

Modelagem do objeto de controle: A escolha das variáveis depende de
como se interpreta o objetivo de controle. Foram identificadas 3 variáveis de
estado:
• Z1 = Variável de nível do tanque: máxima, intermediário e mínimo.
• Z2 = Variável binária que indica alimentação do tanque.
• Z3 = Variável binária que indica descarregamento do tanque.

Dessa forma, o número de possíveis estados que o objeto de controle
pode assumir é 3 x 2 x 2 = 12. Porém, no funcionamento normal os estados de
processo são:
• Passo 0: Estado inicial, repouso do sistema não há fluxo de
material.
• Passo 1: Início de medição, ou seja, nível menor que mínimo,
fluxo de entrada de material e não existe fluxo de saída.
• Passo 2: Material em nível intermediário, somente fluxo de
entrada.
• Passo 3: Medição atinge nível maior que o máximo, não existe
fluxo de entrada nem de saída.
• Passo 4: Início de escoamento, somente fluxo de saída.
• Passo 5: Material em nível intermediário, somente fluxo de saída.
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O processo é um ciclo fechado, ou seja, o próximo passo inicia no passo
0 e sucessivamente segue os mesmos passos apresentados.
Representando a relação de passos com as variáveis de estado obtémse:
Passo 0: z 1 = V, z 2 = 0, z 3 = 0
Passo 1: z 1 = V, z 2 = 1, z 3 = 0
Passo 2: z 1 = I, z 2 = 1, z 3 = 0
Passo 3: z 1 = C, z 2 = 0, z 3 = 0
Passo 4: z 1 = C, z 2 = 0, z 3 = 1
Passo 5: z 1 = I, z 2 = 0, z 3 = 1
Onde, V = nível baixo, I = nível intermediário, C = nível máximo, 0 = sem
fluxo de liquido, 1 = Com fluxo de liquido.
As variáveis de entrada do objetivo de controle são:
• V1 = variável binária que representa os estados de aberto e
fechado da válvula solenóide 1.
• V2 = variável binária que representa os estados de aberto e
fechado da válvula solenóide 2.
Os estados de alimentação e descarregamento dependem somente dos
estados de aberto e fechado das válvulas 1 e 2, seguindo equações de estado:

As variáveis de saída do objetivo de controle são:
• w1 = variável binária que representa se o líquido esta no nível
maximo ou não.
• w2 = variável binária que representa se o líquido está no nível
mínimo ou não.
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2.3 Modelagem por redes de Petri.
Eventos discretos podem ser descritos e modelados por diversos
métodos. Os principais são apresentados por Cassandras e Lafortune (1999),
Medina e Chwif (2006), Miyagi (1996) Montgomery, (2004) como sendo:
• Cadeias de Markov
• Autômatos
• Diagramas de reles
• Redes de Petri
• Algoritmos

Diante do já exposto, o trabalho em estudo visa à simulação de SEDs,
através de redes de Petri.
Diversos estudos são realizados com a utilização de redes de Petri.
Suas principais atribuições estão relacionadas à manufatura de peças e
principalmente no controle e automação de sistemas.
Em suma, os trabalhos relacionados à manufatura buscam a
programação de produção e otimização dos tempos produtivos.
Em diversos trabalhos apresentou-se como uma eficiente ferramenta
levando-se em consideração que problemas de planejamento de produção são
de alta complexidade.
Em Miyagi (1996), Gradisar e Music (2007), Tarifa (2010) é feita uma
apresentação dos diferentes modelos que podem ser aplicados no processo de
manufatura, mostrando como principal ferramenta as redes de Petri. Ambos
são apresentados como gerenciadores de produção e sistemas supervisórios.
Gradisar e Music (2007), Music e Matko (1999), desenvolveram um
estudo de um modelo por redes de Petri para tomada de decisões onde
principal problema é o planejamento de produção também chamado de
scheduling.
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Como exemplo de redes de Petri temporizadas na industria química
Chen, Lee e Selikson (2000) descrevem o desenvolvimento de modelo de uma
instalação de processamento. O sistema modelado é de armazenamento e
transporte. Para a simulação foi usada uma unidade química, com tanques em
sistema semi-contínuo. Experimentos foram realizados variando número e
tamanho dos tanques.
Joines, et al. (2003) descreve a aplicação de uma planta virtual para
uma simulação de programação de produção.
López-

Mellado,

Villanueva-Paredes

e

Almeyda-Canepa

(2005)

descrevem o uso das redes de Petri para a modelagem de um sistema de
batelada.
Atuando na mesma linha do trabalho em estudo com redução do tempo
de produção e principalmente atuando no apontamento do equipamento
gargalo, estão os seguintes trabalhos:
Prata, et al (2004) apresentam o desenvolvimento de um modelo para
movimentação de materiais de um canteiro de obras utilizando a rede de Petri
com a simulação de diversos cenários onde a variação dos equipamentos
refletiu na quantidade e no tempo de trabalho.
Yamada et al (2002) utilizam as redes de Petri para a modelagem e para
a análise do processo produtivo da indústria sucroalcooleira utilizando como
estudo de caso uma usina de São Paulo.
Prata (2007) utiliza redes de Petri para o desenvolvimento de um
controle supervisório da cadeia produtiva do biodiesel da mamona. Ele busca a
otimização de um sistema de produção de biodiesel, seu objetivo é a redução
de tempos produtivos com a inclusão de períodos de produção na lavoura e
produção industrial, considerando além do beneficiamento os transportes
internos e externos de matéria prima por caminhões e colheitadeiras ate
armazenamento. Após recebimento da matéria prima é realizada a produção
do óleo e o transporte do material acabado. Ele apresenta um modelo com
base em redes de Petri que proporcione a compreensão da dinâmica
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operacional da cadeia produtiva da mamona, viabilizando novos cenários com
intuito de apoio em decisão na gestão da cadeia produtiva. Esse estudo
explora a estrutura lógica da cadeia produtiva, determina os principais períodos
e cria seus ciclos de produção, com estes detalhes um modelo é desenvolvido
e simulado. Para realização das simulações foi utilizado o Software TINA. A
descrição da cadeia é apresentada por fornecimento de insumos, produção,
transporte interno e beneficiamento. O modelo em rede de Petri apresentado
por Prata é detalhado na figura 10

Figura 10 – Sistemas de controle por eventos discreto
Fonte: Prata (2007)
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TABELA 1 – Lugares do modelo
Lugares
p0

Safra a espera

p9

p1

Operários livres

p 10 Safra beneficiada

Beneficiadoras livres

p2

Operários prontos para retornar

p 11 Veículos livres

p3

Safra colhida

p 12 Safra em transporte

p4

Veículos livres

p 13 Veículos prontos para retornar

p5

Safra em transporte

p 14 Safra na usina

p6

Veículos prontos para retornar

p 15 Safra sendo prensada

p7

Safra no pátio de beneficiamento

p 16 Óleo

p8

Safra em beneficiamento

p17 Prensa livre

Fonte: Prata (2007)

TABELA 2 – Transições do modelo
Transições
T0 Colheita

T6

Ensacamento da safra

T1 Retorno de operário

T7

Transporte

T2 Transporte

T8

Retorno de veiculo

T3 Retorno de veiculo

T9

Colocação de safra na usina

T4 Colocação de safra no patio

T10 Esmagamento

T5 Beneficiamento e limpeza

T11 Armazenamento de óleo

Fonte: Prata (2007)

TABELA 3 – Tempos de disparo do modelo
Transições Tempo mínimo de disparo (h) Tempo máximo de disparo (h)
T0
1
2
T1
0
1
T2
0
0
T3
1
1
T4
1
2
T5
5
5
T6
0
0
T7
0
0
T8
2
2
T9
2
3
T10
0
0
T11
2
2

Fonte: Prata (2007)
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Nesse trabalho Prata (2007) conclui com as simulações realizadas
diversos pontos positivos podem ser alcançados entre os destacados estão;
• Maior compreensão dinâmica da cadeia produtiva.
• Os diversos cenários realizados permitiram suporte nas decisões a
serem tomadas.
• Aplicação do modelo em qualquer cadeia produtiva agroindustrial, desde
que sejam ajustados para a nova cadeia.
A limitação dessa modelagem está nas incertezas que não foram
consideradas pelo modelo ser determinístico.

2.3.1 Redes de Petri
Petri (1962) apresenta seu trabalho com uma tese de doutorado
intitulada Kommunication mit Automaten (Comunicação com Autômatos).
Carl Adam Petri dedicou-se a este trabalho sob impulso de um grupo de
pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology-(MIT), Estados
Unidos, onde lança as bases do estudo, entre 1968 e 1976, do que se tornaram
as redes de Petri.
Entre as aplicações das redes de Petri estão: avaliação de desempenho,
análise e verificação formal em sistemas discretos, protocolos de comunicação,
controle de fabricação, concepção de software em tempo real e/ou distribuído,
sistemas de informação (organização de empresas), sistemas de transporte,
logística, gerenciamento de base de dados, interface homem-máquina e
multimídia.

2.3.2 Definição da rede de Petri
As redes de Petri são poderosas ferramentas gráficas e matemáticas
utilizadas em diversos setores, sendo utilizadas na modelagem e simulação de
diversos tipos de sistemas discretos.
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A rede de Petri é um grafo bipartido no sentido em que arcos não podem
se conectar diretamente com nós do mesmo, mas sim, arcos ligando-se a nós
de transição e os nós de transição ligando-se aos nós de lugares.
Nós são definidos como todos os pontos onde os arcos se interligam, a
interligação de um arco a um lugar é considerado como um no, ou a
interligação de um arco a uma transição também é considerado como um nó.
(CASSANDRAS e LAFORTUNE, 1999).

A definição da estrutura de Petri é um grafo bipartido:

(P, T, A, w)

Onde:
P é um conjunto finito de lugares.
T é um conjunto finito de transições.
A ⊆ (P ×T)∪(T ×P) é o conjunto de arcos dos lugares de transição para

os lugares no grafo.

w: A → {1, 2, 3.} é o peso dos arcos.

Figura 11 – Representação gráfica das redes de Petri
Fonte: Elaborado pelo autor
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As redes de Petri são apresentadas em grafos, fluxogramas que seguem
uma sequência pré-determinada,onde o fluxo é representado e apresentado
pelas marcas.
Os círculos são os locais e as barras são as transições. Uma transição
está habilitada quando os nós que alimentam estão com quantidades
suficientes para satisfazerem os seguintes arcos e, consequentemente, os nós.
Quando uma transição é realizada, os marcadores de origem são
atualizados, ou seja, esses mudam de local.
A modelagem em redes de Petri é baseada em condições representadas
por lugares, eventos e transições. Os estados que estão ocorrendo são
representados entre as ligações por arcos.
Para exemplificar a utilização de uma rede de Petri, será utilizada uma
etapa de um processo industrial químico, onde um local pode ser considerado
como um tanque de armazenamento de matéria-prima com capacidade de
1000 litros, os arcos podem ser considerados como linhas e bombas de
transferência. Nesse exemplo a linha de transferência possui capacidade de
bombeamento de 100 litros, sendo essa informação apresentada pelos pesos,
ou seja o volume que se deseja transferir.A transição é a ação de realizar a
tranferência.

Figura 12 – Rede de Petri antes do disparo
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme informações anteriores para que o sistema esteja habilitado é
necessário que os nós de alimentação possuam fichas ou marcas suficientes
para serem enviadas. Os nós que devem receber estas fichas também devem
possuir capacidade para recebê-las.
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No exemplo o tanque possui capacidade de 1000 litros e está cheio. Seu
sistema de transferência possui capacidade de transferência de 100 litros e o
proximo tanque está vazio e possui capacidade para 100 litros, logo o sistema
esta habilitado.Neste momento as fichas são enviadas para o outro lugar, ou
seja os 100 litros são enviados para o outro tanque, conforme figura 13.

Figura 13 – Rede de Petri depois do disparo
Fonte: Elaborado pelo autor

Logo ao final do disparo pode-se observar que o primeiro lugar perdeu 100
fichas. A partir desse momento, o sistema pára até que o segundo lugar ou
tanque esteja vazio reabilitando a tranferência.

2.3.3 Descrição de sistemas
As redes de Petri descrevem diversos tipos de sistema, o que a torna uma
ferramenta muito interessante para modelagem de sistemas industriais:
Possuem as seguintes características:
•

Execução sequencial: Nesse esquema, a transição t 2 só pode ser
ativada depois da transição t 1 .

Figura 14 – Estrutura de rede de Petri sequencial
Fonte: Elaborado pelo autor
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•

Conflito: Nesse esquema, as transições t 1, t 2 e t 3 estão em conflito,
pois todas estão habilitadas, devido à sequência permitir o
recebimento da peça, mas a execução de qualquer uma das
transições inabilitará as outras, tendo em vista que os lugares só
podem atender uma tarefa por vez.

Figura 15 – Estrutura de rede de Petri em conflito
Fonte: Elaborado pelo autor

•

Concorrência: Nesse esquema, as transições t 1, t 2 e t 3 estão em
concorrência porque existe uma única transição para alimentar as
três.

Figura 16 – Estrutura de rede de Petri em concorrência
Fonte: Elaborado pelo autor
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•

Sincronização: Na sincronização, a tarefa é forçada a esperar que
suba um marcador para este lugar vazio. Esse marcador é utilizado
para definir condições de trabalho.

Figura 17 – Estrutura de rede de Petri em sincronização
Fonte: Elaborado pelo autor

•

Confusão: Nesse item existem situações de concorrência e conflito;
t 1 e t 3 são concorrentes enquanto t 1 e t 2 são da mesma forma t 2 e t 3
estão em conflito.

Figura 18 – Estrutura de rede de Petri em confusão
Fonte: Elaborado pelo autor

40

•

Fusão: Nesse esquema de produção t 1, t 2 e t 3 se unem em um único
lugar.

Figura 19 – Estrutura de rede de Petri em fusão
Fonte: Elaborado pelo autor

2.3.4 Notação matricial

Outra forma de se apresentar as redes de Petri é a notação matricial.
Conforme a definição das redes de petri, grafos que apresentam dois tipos de
nos, lugares (p) e transições (t). Na representação de notação matricial a
mesma possui 3 tipos de matrizes, matriz de entrada, matriz de saída e matriz
de incidência:
• Matriz de entrada: Indica a quantidade de arcos de entrada em cada
lugar, ou seja, um arco ligado a um lugar ligado a uma transição
E (t x p).
• Matriz de saída: Indica a quantidade de arcos de saída em cada lugar,
ou seja, um arco ligado a uma transição ligada a um lugar S (t x p).
• Matriz de incidência; A matriz de incidência é uma relação de subtração
entre a matriz de saída e a matriz de entrada I (t x p).

I (t x p) = S (t x p) - E (t x p)

(13)
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Através do número de lugares e transições definem-se as matrizes
conforme figura 20 a seguir:

Figura 20 – Rede de petri
Fonte: Elaborado pelo autor

Com base na rede de petri apresentada na figura 20 foram
desenvolvidas as seguintes matrizes de entrada, saída e incidência.

Matriz de entrada:

Ta
Tb
Tc
Td

P1
0
1
0
0

P2
1
0
2
0

P3
0
0
0
1

Ta
Tb
Tc
Td

P1
1
0
0
0

P2
0
1
0
2

P3
0
0
1
0

Matriz de saída:

42

Matriz de incidência:

Ta
Tb
Tc
Td

P1
1
-1
0
0

P2
-1
1
-2
2

P3
0
0
1
-1

2.3.5 Rede marcada
Uma rede marcada N é uma dupla

N = (R; M)
Onde:
R é uma rede de Petri
M é a marcação inicial dada pela aplicação
M: P → N

M(p) é o numero de marcas contidas no lugar p. A marcação M é a
distribuição das fichas nos lugares, sendo representada por um vetor coluna
cuja dimensão e o numero de lugares e elementos M(p).
A marcação é um número inteiro não-negativo associado a cada lugar,
sendo representada por um vetor n-dimensional
M= (m 1 ,m 2 ,...mj)T (14)
em que:
mj = é o número de fichas do lugar p j .
A rigor, a marcação é um vetor coluna, sendo o vetor transposto ao vetor
linha apresentado na equação (14). Na prática, é usual ser omitida a denotação
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de vetor transposto. A marcação num determinado instante representa o
estado da rede de Petri ou, mais precisamente, o estado do sistema descrito
pela rede, assim a evolução do estado do sistema corresponde a evolução da
marcação, a qual é causada pelo disparo de transição como será visto
posteriormente nas sequências de disparo de transição
Conforme

exemplo

do

sistema

químico

anterior,

as

marcas

simplesmente são os pontos no centro das circunferências que representam
locais, onde nas redes de Petri essas fichas representam volumes de peças ou
disponibilidade de operação.

2.3.6 Sequência de disparos de transição
De acordo com as informações apresentadas nas marcações, é
necessário que seja realizado um start, uma partida esse é chamado de
disparo.
A rede de Petri da figura 21 apresenta uma sequência de disparos que
engloba todas as informações apresentadas sobre redes de Petri até o
momento.
O disparo é realizado na posição p 1 , como os nós seguintes estão
habilitados a ficha ou marca percorre todo o sistema, posição p 1 , posição p 2 ,
posição p 3 , posição p 4 sucessivamente.
A sequência de disparo da rede de Petri da figura 21 apresenta uma
matriz conforme será apresentado por completo no exemplo a seguir.

Figura 21 – Sequência de disparo de transição
Fonte: Cardoso e Valette (1997)
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Na rede de Petri da Figura 21, a transição t 1 está sensibilizada pela
marcação M 0 = [1 0 0 0 ] e quando disparada, leva a marcação M 1 = [ 0 1 0 0 ].

Após seu disparo, a transição t 2 por sua vez pode disparar, levando a
marcação M 2 = [ 0 0 1 0 ].

O disparo em sequência das transições t 1 e t 2 são chamados sequência
de disparo e é notado, neste caso, por s= t 1 t 2 . Diz-se que a sequência s = t 1 t 2
é disparável a partir de M 0 , com a seguinte notação:

Considerando a rede de Petri apresentada na Figura 21, o tiro da
sequência s = aab, a partir da marcação M 0 , leva a rede a marcação M 1 .

Passando sucessivamente pelas marcações:
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2.3.7 Redes de Petri temporizada

Até o presente momento foram levadas em consideração, a estruturação
das redes de Petri e as funções dos seus principais componentes (lugares,
arcos, marcas e transições), seu fluxo de trabalho e formas de disparo.
Como sequência, faz-se necessário discorrer sobre as redes de Petri
temporizadas, pois são muito importantes devido a permitirem o controle de
tempo dos disparos.
As regras quanto à disponibilidade são as mesmas, mas com a rede
temporizada pode se modelar o sistema de acordo com o período de disparo
necessário.
A definição da estrutura de uma rede de Petri temporizada é um par
N t =(N, Θ ƒ )
onde:
N é uma rede de Petri (P,T,Pre,Post) com uma marcação inicial Mo;
Θ ƒ : T → Q+ é a função duração de disparo, que associa a cada
transição um número racional positivo que descreve a duração do disparo.

Figura 22 – Rede de Petri temporizada
Fonte: Cardoso e Valette (1997)
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Para estudar a dinâmica do sistema (tempos de execução), ou seja, o
tempo que está habilitada, a transição pode se apresentar pelas seguintes
formas:
•

Imediata: O disparo ocorre no momento exato, imediatamente após a
disponibilidade do sistema

•

Exponencial: O tempo de execução respeita uma distribuição
exponencial ao sistema de disparo, tornando-se um sistema
probabilístico. Exemplos são sistemas de computadores com taxas
aleatórias de geração de processos.

•

Determinística: A transição determinística obedece a um tempo fixo,
exemplos de processos que podem ser modelados são sistemas de
produção

com

maquinas

que

possuem

tempos

reais

de

funcionamento.

2.3.8 Estrutura das redes de Petri na manufatura
Com as configurações apresentadas, modela-se a estrutura como um
todo. As classes de produção são apresentadas por Miyagi (1996), Gradisar e
Music (2007), Tarifa (2010).
Nos processos produtivos, os nós e transições representam os
processos equipamentos e ações de uma linha produtiva.
As transições são instantâneas ou temporizadas de acordo com a
necessidade, o que significa que quando ocorre à transição, os marcadores se
atualizam simultaneamente
As marcas dos locais indicam as quantidades de armazenamento,
quantidades em processo ou disponibilidade de equipamentos. Os pesos dos
arcos determinam as quantidades transferidas de um equipamento para outro
ou seja, a capacidade de transferência do sistema produtivo.
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No processo de manufatura, as redes de Petri seguem as seguintes
características:
•

Operação linear: A operação linear é apresentada conforme Figura
23. O sistema é linear em ocorrências ou equipamentos interligados
pelos arcos.

Figura 23 – Estrutura para produção linear
Fonte: Elaborado pelo autor

•

Operação paralela: A operação paralela é apresentada pela estrutura
em Petri da Figura 24. A mesma ocorre com duas ou mais estruturas
lineares trabalhando em paralelo.

Figura 24 – Estrutura para produção paralela
Fonte: Elaborado pelo autor
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•

Operação de capacidade finita: A operação de capacidade finita é
apresentada conforme a Figura 25. A mesma define a capacidade do
sistema, ou seja, a quantidade de máquinas disponíveis e também o
momento em que está sendo utilizada. Também é utilizada como
controle do processo, permitindo a passagem para uma nova
transição somente quando a mesma está habilitada. No exemplo da
figura abaixo, um único reator é a capacidade do sistema, ao mesmo
tempo também é o controle da transição, permitindo que a próxima
transição ocorra somente quando ele estiver habilitado, ou seja,
apresente o sinal de marcação.

Figura 25 – Estrutura para produção com capacidade finita
Fonte: Elaborado pelo autor
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•

Operação por capacidade compartilhada: A operação de capacidade
compartilhada é apresentada conforme a Figura 26. Na capacidade
compartilhada uma máquina é utilizada por duas ou mais linhas de
produção.

Figura 26 – Estrutura com capacidade compartilhada
Fonte: Elaborado pelo autor

2.4 Processos de fabricação industriais
Um processo industrial pode ser definido como uma seqüência de
atividades que pode ser desde reações químicas, físicas ou biológicas para a
conversão, transporte ou armazenamento de material ou energia.
Processos de fabricação industriais podem ser classificados como
contínuos, fabricação discreta de peças, ou batelada (lotes).
A classificação de um processo depende principalmente se a saída do
processo aparece em um fluxo contínuo (contínuo), em quantidades finitas de
peças (partes distintas de produção), ou em quantidades finitas de materiais
(lotes).
• Processos contínuos: Em um processo contínuo, os materiais são
processados em um fluxo contínuo. Uma vez estabelecido em um
estado de funcionamento constante, a natureza do processo não
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dependente da duração do tempo de operação. Start-ups,
transições e paradas geralmente não contribuem para alcançar o
processamento desejado.
• Processos de fabricação de peças discretas: Em um processo de
fabricação de peças discretas, os produtos são classificados em
lotes de produção comuns com uma determinada quantidade de
produto que se move como uma unidade (grupo de partes) entre
estações de trabalho, e cada parte mantém a sua identidade
única.
• Processos em batelada (lotes): Os processos em batelada levam
padrão para a produção de quantidades finitas de material (lotes)
sujeitando quantidades de materiais de entrada para uma ordem
definida de processamento utilizando uma ou mais peças de
equipamento. O produto produzido por um processo em lote é
chamado de um lote.

2.4.1 Sistema de lotes na indústria química
Segundo Barker e Rawtani (2005), a indústria de transformação tem
alcançado sua eficácia na produção de grande escala pela adoção de
processos contínuos. Vale salientar que mesmo que o processo contínuo tenha
dominado a fabricação de produtos a granel, para química fina e de
especialidades, o processo ainda mais adequado e adotado é o processo por
bateladas.
Atualmente, mais da metade dos processos produtivos utilizam sistemas
em batelada. Os principais fatores econômicos e técnicos que fazem que o
processo em batelada seja mais favorável em relação ao processo contínuo
são:
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•

Processos em batelada muitas vezes consistem em unidades com
processamento simples;

•

Geralmente são sistemas que apresentam reatores ou tanques com
agitadores, onde todas as etapas da reação ocorrem no mesmo
equipamento;

•

O sistema também permite operação manual, não necessitando de
instrumentação intertravadas a controles (CLPs) muito sofisticados;

•

Uma unidade de processamento em batelada pode ser polivalente
podendo ser utilizada para várias fases do processamento e dar
suporte à fabricação de vários produtos no interior da instalação.
Como boa parte das etapas de reação ocorre no mesmo
equipamento, o que é geralmente um tanque com agitação (reator),
pode-se utilizar outros equipamentos da mesma planta para preparo
de produto ou realizar etapas de produção de outro equipamento da
mesma planta;

•

Processos em batelada são mais robustos do que os processos
contínuos;

•

Processo em batelada possuem maior flexibilidade para se
expandirem, dependendo do mercado e da demanda. Para expandir
uma planta em batelada, antes é necessário realizar um estudo para
determinar o equipamento gargalo. É possivel realizar um aumento
significativo com a colocação de mais um equipamento, muitas vezes
o investiumento é muito inferior a expansão de uma planta em
processo continuo.
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Para o sistema contínuo, geralmente, a produção é realizada em um
único equipamento onde para realizar a expanção é necessária a
instalação de uma nova planta.

Reatores em batelada são exemplos clássicos de equipamentos
utilizados na industria química. Esses equipamentos são carregados com
volumes pré-determinados de matéria prima e, após reação, o produto é
descarregado e, em seguida, novamente recarregado para inicio de nova
batelada. Cada período completo de carga, reação e descarga são
consideradas como uma batelada ou um lote.

Figura 27 – Reator em batelada
Fonte: Barker e Rawtani (2005)

Os reatores em batelada são geralmente utilizados em sistemas que
necessitam de um controle operacional mais eficiente. Como exemplos de
variáveis de controle estão à agitação, a temperatura e a pressão.
A adoção desses reatores, ocorre devido ao fato que certos processos
não podem ser contínuos por características da reação, como etapas de
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cristalização, polimerização ou, simplesmente, misturas de reagentes ou
catalisadores.
Os processos em batelada permitem lidar com variações de matériasprimas e do produto acabado proporcionando uma ampla flexibilidade para as
instalações de multiprodutos, ou seja, para uma planta que pode produzir
diversos tipos de produtos, evitando o custo com equipamentos e operação.
Os sistemas produtivos por lotes são mais adequados para a fabricação
de baixo volume, produtos de alto valor, tais como produtos químicos
especializados, produtos farmacêuticos, agrícolas e alimentares (HAWKINS e
FISCHER, 2006 ), (KOROVESSI e LINNINGER, 2006).

Para Barker e Rawtani (2005), os processos em lotes seguem a seguinte
característica:
•

Processos em batelada utilizam menores quantidades de matériasprimas ou produtos logo, processos em batelada permitem que
menores quantidades de matérias-primas ou produtos sejam
controladas durante o processo;

•

Permitem

que

mais

de

um

produto

seja

manufaturado

simultaneamente, contanto que estejam separados pela distribuição
dos equipamentos;
•

Possuem instruções de processamento para cada carga de matériaprima;

•

Possuem uma lógica de processamento mais complexa que em
processos contínuos;

•

Cada manobra pode ser simples ou complexa, apresentando uma ou
mais operações;
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•

Geralmente,

quando

um

passo

é

iniciado,

ele

deve

ser

completamente finalizado para ser bem sucedido;
•

É comum solicitar aprovação antes de sair de uma etapa
e iniciar a próxima etapa;

•

Há diversas intervenções a serem tomadas pelo operador no caso de
falhas do equipamento ou a detecção de condições perigosas;

•

Dependendo da receita para o produto a ser processado, o mesmo
pode ser contornado ou antecipado por outros produtos;

•

As operações de processamento de cada etapa são, em geral, sob o
controle de instruções operacionais, mas pode ser modificado devido
alguma necessidade;

Figura 28 – Sistema de processos em batelada
Fonte: Barker e Rawtani (2005)
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2.4.2 Estrutura das plantas químicas em batelada
Para a produção em batelada, as plantas químicas possuem a facilidade
de seguir esquemas de produção para um único tipo de produto ou mais
produtos em uma única planta. Essas unidades fabris são conhecidas como
unidades muiltiproduto e multipropósito.
A planta química de processamento de produto único utiliza a mesma
quantidade de matérias-primas e as mesmas operações são realizadas em
cada lote para produzir um mesmo tipo produto.
Já a planta química de multiproduto utiliza as mesmas operações. São
realizadas bateladas com diferentes quantidades e tipos de matérias-primas
sob diferentes condições de produção de produtos semelhantes, mas não
idênticos.
É uma unidade que geralmente produz famílias do mesmo produto.
Exemplo desses produtos são os ésteres ou produtos de mesma reação, como
oxidação química, hidrogenações.
Para a planta química de multipropósito, diferentes métodos de
operação ou de controle são realizados em diferentes quantidades de matériasprimas, na mesma planta com o propósito de produzir diferentes tipos de
produtos.
Nessas unidades podem ser realizados diversos tipos de reações tanto
inorgânicas quanto orgânicas. Os processos utilizados por essas unidades são
as operações unitárias da engenharia química, entre eles, estão as reações
químicas, filtrações, cristalizações, centrifugações, secagens, destilações,
extrações, absorções e adsorções.

2.4.2.1 Layout das plantas químicas em batelada
As unidades químicas sempre possuem uma estrutura. Essa estrutura é
ditada pelo fluxo de produção, onde os principais caminhos contemplam o
sistema simples, sistema paralelo e sistema em rede.
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Uma unidade de processo linear é um processo com fluxo único, o lote
flui em seqüência em um caminho pré-definido de uma unidade para outra,
como mostrado na Figura 29.

Figura 29 – Estrutura de produção em linha
Fonte: Elaborado pelo autor

A unidade de processo em paralelo, conforme sua nomenclatura, é
representada por sistemas simples com estrutura paralela, onde é possível
haver vários lotes ativos em um tempo e os equipamentos podem apresentar
diferentes características, como no exemplo apresentado na Figura 30. Uma
operação de reação pode ser manipulada pela unidade em um dos fluxos do
processo e enquanto o outro fluxo processa outra etapa de reação.

Figura 30 – Estrutura de produção em paralelo
Fonte: Elaborado pelo autor

57

Em um processo com estrutura de rede, a sequência das unidades pode
ser pré-definida e determinada antes da execução do lote.
No processo de estrutura de rede, o fluxo mais adequado é determinado
no momento da execução, dependendo de restrições como instrução de
produção, necessidades e capacidades do equipamento. Um processo de rede
típico é mostrado na Figura 31, onde o controle do processo de rede é
complexo devido à necessidade de alocação de equipamentos e de arbitragem
de pedidos.

Figura 31 – Estrutura de produção em rede
Fonte: Elaborado pelo autor

2.5 Planta química em estudo
O trabalho em estudo apresenta uma planta química utilizada na
produção de um polímero, no qual foram utilizados dados de uma planta
química real e que atualmente está em operação.
As

informações

relacionadas

ao

produto

foi

omitida

devido

a

confidencialidade dos dados.
A planta química em estudo utiliza dois reagentes como matéria prima.
Inicialmente, esses produtos estão em tanques separados que são
pesados e enviados para os reatores. Nos reatores ocorre a formação do
monômero. Nessa fase o produto deve permanecer em reação durante um
período de oito horas. Terminada a reação, o monômero deve ser enviado ao
polimerizador para que ocorra a reação de polimerização. O monômero deve
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permanecer no reator de polimerização durante um período de dez horas.
Depois de formado o polímero, o mesmo deve ser enviado para um reator de
neutralização e lavagem do produto. O polímero deve permanecer no reator de
neutralização durante um período de seis horas. Com o produto neutralizado e
lavado, ele deve ser enviado para um evaporador para retirada da água.
Ambas, as etapas de neutralização e evaporação, são finalizadas por
verificação da qualidade do produto com análises in loco. O produto seco, é
enviado para um tanque de armazenagem onde é acabado e ensacado. O
período médio de evaporação é de sete horas.
Insta ressaltar que a reação de polimerização só deve ser iniciada
quando o reator de neutralização estiver vazio e pronto para executar a
neutralização, finalizando a reação de polimerização. Caso contrário, existe o
risco de o polímero continuar polimerizando e ocorrer perda de produto e
acidentes com os equipamentos de polimerização.
A Figura 32 apresenta um fluxograma simplificado do sistema de reação
da planta produtiva do polímero.
Conforme se pode observar, a planta apresenta uma configuração de
produção em paralelo, onde os tanques de matéria prima iniciam a produção
carregando o reator R1 ou reator R2 conforme sua disponibilidade.
O processo segue linear no sentido da alimentação de seu reator, reator
1 em seguida alimenta polimerizador 1 que alimenta o neutralizador 1 que
alimenta o evaporador 1.
A linha do reator 2 segue a mesma condição de processo do reator 1,
unindo-se ao tanque de armazenamento de embalagem. Vale salientar que os
lotes dos reatores não se misturam no tanque de embalagem. Os dois lotes
seguem o mesmo caminho no final devido a existência de um único tanque de
armazenagem na embalagem.

59

Figura 32 – Fluxograma do processo de produção
Fonte: Elaborado pelo autor

60

2.6 Ciclo de produção da indústria
Os ciclos de produção basicamente são os tempos utilizados na
produção de cada produto em cada equipamento. O ciclo de produção
apresenta o período utilizado para cada equipamento e cada ação necessária
para a produção do produto em estudo.
As principias informações coletadas são os tempos e as quantidades de
produtos fabricados. As mesmas são coletadas durante todo o sistema
produtivo, informações retiradas in loco durante a produção ou retirados de
folhas de produção preenchidas por operadores durante as etapas de
produção. Outra forma de obter essas informações é através dos relatórios
gerados pelos de sistemas supervisório instalados em plantas automatizadas.
As informações para preparação do ciclo de produção foram coletadas
com longos períodos de produção, com o intuito de que se obtenham valores
reais de produção, principalmente devido a serem utilizados no modelo de
simulação tempos médios de produção.
Períodos de quebra de equipamento devem ser retirados para não
comprometer o tempo real de produção de cada batelada.
Tempos de preparação de equipamentos podem ser incluídos no tempo
de produção do equipamento.
Os ciclos geralmente são apresentados na forma de planilhas que
contem os tempos médios e quantidades de produto em cada etapa de
produção. Abaixo, a Tabela 4 apresenta o ciclo de produção da indústria em
estudo.
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TABELA 4 – Ciclo de produção da indústria química em estudo
TEMPO REAL PRODUÇÃO
ETAPA DO PROCESSO
Reação do Monômero
Transferência para o reator
Reação do Monômero
Transferência para Polimerizador

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIO

Minutos

Minutos Minutos

Capacidade
kg
Batelada
2 - Reator
3600

18

22

470
18

490
22

20
480
20

Total
Polimerização
Carga de monômero p/ o
polimerizador
Polimerização
Descarga para Lavador

506

534

520

7200
2 - Reator

18

22

20

3600

590
18

610
22

600
20

Total
Neutralização/Lavagem
Carga de Neutralizante/ polímero
Neutralização/Lavagem
Drenagem da água/ Descarga
evaporador

626

654

640

18

22

350

370

20
360

18

22

20

Total
Evaporação
Carga de polímero para evaporação
Evaporação
Transferência para tanque de
extrusão

386

414

400

18

22

410

430

20
420

18

22

20

Total
Acabamento
Extrusão
Empacotamento
Total
TOTAL PRODUTO ACABADO
HORAS

446

474

460

190
90
280

210
110
320

200
100
300

7200

36,5

38,8

37,6

7200

TOTAL PRODUTO ACABADO DIAS

1,52

1,61

1,56

7200

Fonte: Elaborado pelo autor

7200
2 – Reator
3600

7200
2 – Reator
3600

7200
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Modelagem e simulação do sistema
O modelo desenvolvido utiliza tempos determinísticos, o que significa que
se deve desconsiderar parâmetros como quebra de máquinas, falta de matériaprima ou mesmo falta de mão de obra. Portanto, os tempos são bem
determinados, sendo utilizados os tempos médios e excluindo-se paradas.
Valores de set up são inseridos nos tempos de ciclo, como exemplo, o
tempo de limpeza do equipamento e carga dos equipamentos, fechando assim
um tempo completo do ciclo de produção do equipamento.
O modelo baseia-se em um certo volume de produção mensal, podendo
ser utilizados outros volumes de acordo com a produção da planta em estudo.
Por exemplo, caso outra planta seja estudada e a mesma produza em períodos
inferiores, pode-se utilizar períodos menores. O mais importante é utilizar
períodos mais longos possíveis de produção para que o sistema possua uma
resposta mais realista.
Como base de cálculo, geralmente utiliza-se a capacidade atual da planta
em que será realizada a simulação. Depois de realizado o modelo da planta em
estudo deverão ser feitas variações na planta.
Essas variações podem ser realizadas de forma simples inserindo e
retirando equipamentos do modelo, levando em consideração as regras
determinadas pelas redes de Petri.
O modelo deve apresentar os gargalos da produção, ou seja, os
equipamentos que, em um determinado momento ou volume de produção, não
permitem uma maior quantidade de produção.
Mesmo que os outros dispositivos na planta possuam volumes maiores
de produção não é possível produzir mais devido ao limite do equipamento
gargalo. Logo, cria-se uma fila sobre esse equipamento gargalo.
A fila formada identifica o equipamento ou processo gargalo.
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Esses equipamentos devem ser estudados para a melhoria da planta em
estudo. As mudanças para aumento de produção devem ser realizadas nos
equipamentos gargalos.
3.2 Parâmetros de controle
O parâmetro de controle para determinar a eficiência do sistema é o
tempo.
As simulações são realizadas com um volume de produção fixo, mas as
mudanças realizadas no simulador variam os tempos produtivos para mais ou
para menos. Os menores tempos de produção para produzir o mesmo volume
fixado na produção são as melhores configurações. Isso inicialmente sem o
estudo de custo dos equipamentos e viabilidade.
Depois de determinados os melhores tempos de produção, ou seja, as
melhores configurações da planta química ajustada, determina-se o volume
que será produzido com esse tempo e equipamentos otimizados.
No modelo desenvolvido, os processos químicos em batelada possuem
alguns equipamentos principais que são apresentados em três formatos e são
divididos em equipamentos produtivos, equipamentos de armazenagem e
equipamentos de transferência.
• Equipamentos de armazenagem: Esses equipamentos são
tanques que, geralmente, se apresentam no início do sistema
como um tanque de alimentação e armazenagem de matéria
prima. Ou no meio do sistema como um tanque de armazenagem,
funcionando como um tanque pulmão liberando equipamentos
produtivos para próximas bateladas. Esses tanques também são
chamados de buffers.
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• Equipamentos produtivos: Os equipamentos produtivos são os
equipamentos da planta química que processam matéria prima e
forma novos produtos, exemplo desses equipamentos são os
reatores, filtros, colunas de destilação etc.
• Equipamentos de transferência: São os equipamentos que enviam
o produto de um equipamento para outro, como por exemplo,
bombas, esteiras e etc.

Levando - se em consideração, o sistema de divisão de trabalho
dos equipamentos o modelo possui a seguinte estrutura:
• Os equipamentos de processamento possuem capacidade
limitada em unidade produtiva podendo ser apresentada em
quilos de produtos;
• Outro parâmetro estudado é o tempo de processamento;o qual é
retirado dos ciclos de produção dos equipamentos;
• Os equipamentos de transferência possuem sistema de trabalho
com capacidade limitada, ou seja, o volume que o mesmo pode
transportar. Seus tempos podem ser ajustados aos tempos de
produção

dos

equipamentos

ou

independentemente

dos

equipamentos produtivos;
• Para os equipamentos de armazenagem, o limitante é a
capacidade do equipamento, ou seja, o volume que o mesmo
pode armazenar.
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3.3 Simulador de rede de Petri
Para o desenvolvimento do trabalho foi escolhido entre alguns
simuladores de redes de Petri, o software HPsim. Um dos principais fatores
determinante na escolha do software, foi a razão do HPsim ser um software
freeware com uma obtenção muito simples e gratuita por download do site
http://www.winpesim.de/3.html (ANSCHUETZ, 2010).
HPSim é um software para simulação de redes de Petri que apresenta
uma interface muito simples de utilização para quem possui uma noção básica
na estruturação de redes de Petri.
Seu layout possibilita o acompanhamento da evolução da simulação, o
que facilita na detecção de erros.
Outra característica muito importante no sistema é a apresentação
interativa dos gráficos do sistema mostrando a posição e ação do modelo
atuando como um real supervisório do sistema em estudo.
Outra ferramenta muito importante para um simulador e que HPsim
possui, é a apresentação dos resultados da simulação no software Microsoft
Excel, uma característica essencial para a análise dos dados sistema
modelado.
A Figura 33 apresenta o simulador HPsim durante uma simulação.

Figura 33 – Simulador de redes de Petri HPsim
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4 Simulação e verificação da capacidade atual
Para o sistema em estudo, a melhoria é um aumento no volume de
produção. Isso geralmente ocorre nas indústrias quando a planta está
trabalhando em 100% da capacidade ou os gerenciadores da produção
acreditam que a mesma esteja trabalhando em 100%.
Esse tipo de simulação permite antes de tudo determinar os gargalos da
produção.
Após determinados os gargalos de produção pode-se trabalhar no seu
tempo de produção, aperfeiçoando o seu tempo produtivo diretamente na
produção através do estudo da redução de tempos de processamento nos
equipamentos gargalos ou, se necessário, instalando mais um equipamento
para eliminar o gargalo do volume requisitado.

O mais interessante nos

sistemas de simulação é que se pode rapidamente verificar o que acontece
com simples mudanças no sistema e com mudanças no equipamento.
Com as informações obtidas no ciclo de produção, foi confeccionado o
modelo apresentado na Figura 35.
Para o referido modelo, foi criado um gráfico de Gantt que está
apresentado na Figura 34.
O gráfico de Gantt é uma ferramenta utilizada para resolução dos
problemas apresentados nessa pesquisa. Uma das dificuldades da utilização
do gráfico de Gantt é o trabalho e tempo para montá-lo, mas o maior empecilho
é o risco de erros na montagem dos gráficos.
Uma ferramenta muito interessante no simulador é a matriz de posição
gerada durante a simulação. A matriz relaciona o tempo e a posição, ou seja, a
matriz formada é um gráfico de Gantt.
A resposta da simulação com os valores de produção e tempos atuais foi
o volume de produção de 190.800 kg no período de 28.780 minutos,
totalizando o período de 20 dias.
Com essa resposta é possível iniciar os testes e as simulações de
melhorias.
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Essa primeira simulação apresenta a capacidade produtiva atual da
planta, ou seja, as próximas simulações terão como objetivo buscar os
menores tempos de produção para a mesma quantidade de produto.
Para a segunda etapa não será necessário realizar diversos testes, o
gráfico de Gantt que é apresentado pelo modelo é uma ferramenta
importantíssima para determinar os passos seguintes.
Observando o gráfico de Gantt é possível verificar o equipamento ou
conjunto de equipamentos que está limitando a produção.
O gráfico de Gantt da indústria química em estudo é iniciado com os
reatores, que também são os primeiros equipamentos a serem carregados e
entrarem em processo. É possível verificar que com o passar do tempo
maiores espaços surgem entre os reatores e maiores períodos de transferência
são exigidos para o reator enviar o produto para polimerizador. Isso significa
que a fila está se formando sobre os reatores. Logo, o equipamento seguinte
ao reator é o gargalo do sistema.
A partir desta informação, seguem-se às próximas modelagens sobre o
sistema de polimerização.
Um teste rápido é a instalação de mais um polimerizador, ou seja, o
equipamento

seguinte

ao

reator.

Essa

providencia

provavelmente

já

apresentaria o quanto a produção ganharia com o volume produtivo, vale
salientar que antes da realização de otimização com a instalação de novos
equipamentos vale a realização de testes na produção com a redução dos
tempos de reação. A exemplo desse processo, a verificação e os testes de
polimerizações em tempos inferiores já aumentariam o volume produtivo. Isso
significa aumento de produção sem investimentos. Caso essa melhoria não
atinja o volume solicitado, a solução é a instalação de novos equipamentos.
Abaixo, a Figura 34 apresenta o gráfico de Gantt da produção atual.
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Figura 34 – Gráfico de Gantt do processo de produção atual
Fonte: Elaborado pelo autor

69

Figura 35 – Modelo em rede de Petri do processo de produção atual
Fonte: Elaborado pelo autor
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.2 Otimização da produção
Com o intuito de otimizar a produção foram realizadas três simulações:
1. Simulação com redução de tempos de produção.
2. Simulação com instalação de novos equipamentos com a
instalação de um tanque de armazenamento.
3. Simulação com instalação de novos equipamentos com a
instalação de um equipamento de produção.
4.3 Simulação de produção por redução de tempo produtivo
Com a simulação inicial, na visualização do gráfico de Gantt observa-se
que o polimerizador e o neutralizador são os equipamentos que estão limitando
a produção. Logo os tempos de produção deverão ser reduzidos.
Para redução desses tempos, testes foram realizados junto ao laboratório
e, em seguida, o teste foi realizado em produção. Como as características do
produto não foram alteradas até esse período de produção esse novo tempo de
produção foi adotado para realização da simulação e verificação dos novos
valores produtivos.
O teste resultou em uma redução de duas horas na polimerização e três
horas na neutralização. Logo uma redução de cinco horas no ciclo de
produção. Um novo ciclo foi desenvolvido com a redução de tempos, o mesmo
está apresentado na Tabela 5.
Com as informações obtidas no ciclo de produção, foi confeccionado o
modelo apresentado na Figura 37. Para o modelo, foi criado um gráfico de
Gantt que está apresentado na Figura 36.
A resposta da simulação com os valores de produção com a redução
dos tempos de polimerização e neutralização foi o volume de produção de
230.040 kg no período de 28.440 minutos, totalizando o período de 20 dias.
Com essa atualização, o sistema apresentou um aumento no volume
produtivo de 20,8%.
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TABELA 5 – Ciclo de produção com redução de tempos de polimerização
TEMPO REAL PRODUÇÃO Capacidade
ETAPA DO PROCESSO

MÍNIMO MÁXIMO

MEDIO

Minutos Minutos Minutos
Reação do Monômero
Transferência para o reator
Reação do Monômero
Transferência para polimerizador

Kg
Batelada
2 - Reator
3600

18

22

470
18

490
22

20
480
20

Total
Polimerização
Carga de monômero p/ o
polimerizador
Polimerização
Descarga para Lavador

506

534

520

7200
2 - Reator

18

22

20

3600

470
18

490
22

480
20

Total
Neutralização/Lavagem
Carga de Neutralizante/ polímero
Neutralização/Lavagem
Drenagem da água/ Descarga
evaporador

506

534

520

18

22

290

310

20
300

18

22

20

Total
Evaporação
Carga de polímero para evaporação
Evaporação
Transferência para tanque de
extrusão

326

354

340

18

22

410

430

20
420

18

22

20

Total
Acabamento
Extrusão
Empacotamento
Total

446

474

460

190
90
280

210
110
320

200
100
300

7200

TOTAL PRODUTO ACABADO HORAS

33,5

35,8

34,6

7200

TOTAL PRODUTO ACABADO DIAS

1,39

1,49

1,44

7200

Fonte: Elaborado pelo autor

7200
2 - Reator
3600

7200
2 - Reator
3600

7200
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Figura 36 – Gráfico de Gantt redução tempo de polimerização e neutralização
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 37 – Modelo redução no tempo de polimerização e neutralização
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4 Simulação de produção com instalação de tanque pulmão (buffer)

Comparando-se com a simulação inicial e a visualização do gráfico de
Gantt da Figura 36 pode-se observar que o polimerizador e o neutralizador,
mesmo com a redução do tempo, ainda são os equipamentos que estão
limitando a produção. Logo, foi realizada a instalação de um tanque de
armazenamento (buffer) antes do sistema de polimerização e neutralização
com o objetivo de liberar os reatores para novas reações enquanto a
polimerização e a neutralização estão ocupadas.
Verifica-se dessa forma se o período em que o produto aguarda no
tanque de armazenagem é suficiente para liberar o polimerizador e antecipar
as novas bateladas nos reatores já que este produto e enviado para o tanque
de armazenamento esvaziando os reatores.
Geralmente estas são as primeiras ações realizadas nas indústrias,
devido à facilidade e a falsa noção de ganho de espaço e tempo apresentado
pelos tanques de armazenamento. O que muitas vezes pode não ser o
processo mais interessante devido a não resolver o problema e principalmente
devido ao armazenamento e acumulo de matéria-prima em processo e não
armazenamento como produto acabado.
Um novo ciclo foi desenvolvido com a instalação do tanque pulmão, o
mesmo está apresentado na tabela abaixo.
Com as informações obtidas no ciclo de produção, foi confeccionado o
modelo apresentado na Figura 40.
Para o modelo foi criado um gráfico de Gantt que está apresentado na
Figura 39.
A resposta da simulação com os valores de produção e tempos atuais foi
o volume de produção de 190.800 kg no período de 23,94 minutos, totalizando
o período de 20 dias.
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Figura 38 – Fluxograma do processo com instalação de tanque pulmão
Fonte: Elaborado pelo autor
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TABELA 6 – Ciclo de produção com instalação de tanque pulmão
TEMPO REAL PRODUÇÃO
ETAPA DO PROCESSO
Reação do Monômero
Transferência para o reator
Reação do Monômero
Transferência para tanque de
armazenagem

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIO

Minutos

Minutos Minutos

Capacidade
Kg
Batelada
2 - Reator
3600

18

22

470

490

20
480,0

18

22

20

Total
Polimerização
Carga de monômero para o
polimerizador
Polimerização
Descarga para Lavador

506

534,0

520,0

7200
2 - Reator

18

22

20

3600

470
18

490
22

480,0
30

Total
Neutralização/Lavagem
Carga de Neutralizante/ polímero
Neutralização/Lavagem
Drenagem da água/ Descarga
evaporador

506

534

520

18

22

290

310

20
300

18

22

20

Total
Evaporação
Carga de polímero para evaporação
Evaporação
Transferência para tanque de
extrusão

326

354

340

18

22

410

430

20
420

18

22

20

Total
Acabamento
Extrusão
Empacotamento
Total

446

474

460

190
90
280

210
110
320

200
100
300

7200

TOTAL PRODUTO ACABADO HORAS

33,5

35,8

34,6

7200

TOTAL PRODUTO ACABADO DIAS

1,39

1,49

1,44

7200

7200
2 - Reator
3600

7200
2 - Reator
3600

7200

Fonte: Elaborado pelo autor

Como não ocorre variação nos períodos dos equipamentos se mantêm o
mesmo ciclo de produção.
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Figura 39 – Gráfico de Gantt do processo com tanque pulmão instalado
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 40 – Modelo instalação de tanque pulmão
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.5 Simulação de produção com instalação de equipamento produtivo

Com a simulação anterior e a visualização do gráfico de Gantt
observamos que o polimerizador e o neutralizador mesmo com a redução dos
tempos e instalação do tanque pulmão ainda são os equipamentos que estão
limitando a produção. Logo na próxima simulação, um novo polimerizador e um
novo neutralizador serão instalados.
Um novo ciclo foi desenvolvido com a redução de tempos, instalação de
um tanque pulmão e um polimerizador com neutralizador, o mesmo está
apresentado na tabela 7.
Com as informações obtidas no ciclo de produção, foi confeccionado o
modelo apresentado na Figura 41.
Para o modelo foi criado um gráfico de Gantt que está apresentado na
Figura 42.
A resposta da simulação com os valores de produção com a redução
dos tempos e a instalação de um polimerizador e um neutralizador foi o volume
de produção de 302.400 kg no período de 28.660 minutos, totalizando o
período de 20 dias.
Com essa atualização, o sistema apresentou um aumento no volume
produtivo de 58,5%.
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Figura 41 – Fluxograma com polimerizador e neutralizador instalado
Fonte: Elaborado pelo autor
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TABELA 7 – Ciclo de produção com polimerizador e neutralizador instalado
TEMPO REAL PRODUÇÃO
ETAPA DO PROCESSO

MÍNIMO MÁXIMO

MEDIO

Minutos Minutos Minutos
Reação do Monômero
Transferência para o reator
Reação do Monômero
Transferência para tanque de
armazenagem

Capacidade
Kg
Batelada
2- Reator
3600

18

22

470

490

20
480,0

18

22

20

Total
Polimerização
Carga de monômero p/ o
polimerizador
Polimerização
Descarga para Lavador

506

534,0

520,0

7200
3- Reator

18

22

20

3600

470
18

490
22

480,0
30

Total
Neutralização/Lavagem
Carga de Neutralizante/ polímero
Neutralização/Lavagem
Drenagem da água/ Descarga
evaporador

506

534

520

18

22

290

310

20
300

18

22

20

Total
Evaporação
Carga de polímero para evaporação
Evaporação
Transferência para tanque de
extrusão

326

354

340

18

22

410

430

20
420

18

22

20

Total
Acabamento
Extrusão
Empacotamento
Total

446

474

460

190
90
280

210
110
320

200
100
300

7200

TOTAL PRODUTO ACABADO HORAS

33,5

35,8

34,6

7200

TOTAL PRODUTO ACABADO DIAS

1,39

1,49

1,44

7200

10800
3- Reator
3600

10800
2- Reator
3600

7200

Fonte: Elaborado pelo autor

Como não ocorre variação nos períodos dos equipamentos se mantêm os
mesmos períodos alterando somente o número de equipamentos.
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Figura 42 – Gráfico de Gantt com polimerizador e neutralizador instalado
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 43 – Modelo com polimerizador e neutralizador instalado
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.6 Resultados obtidos
Foram realizadas quatro simulações, as mesmas foram selecionadas de
acordo com as respostas do simulador, logo foram realizadas sobre o
equipamento gargalo. As simulações foram realizadas com os seguintes
estados;
• Processo normal; Com o objetivo de apresentar o volume produtivo da
planta e obtenção um ponto de referencia inicial.
• Redução de tempo; Com o objetivo de verificar algum ganho no volume
produzido

com

a

redução

de

tempo

sem

gasto

com

novos

equipamentos.
• Instalação de tanques de armazenamento; Com o objetivo de apresentar
os efeitos da instalação de tanques de armazenamento.
• Instalação de novos equipamentos: Com o objetivo de aumento de
volume de produção.
Abaixo apresenta-se a tabela e discussão dos resultados.

TABELA 8 – Resumo das simulações realizadas.

Quantidade
produzida

Nº de
lotes

Aumento

Tempo de
produção

Tempo de
produção

kg

Unidade

%

Minutos

Dias

Processo normal

190.800

53

-

28.780

20,0

Redução de tempo

190.800

53

-

23.920

16,6

Redução de tempo

230.400

64

20,8

28.440

19,8

Instalação de buffer com
redução de tempo

190.800

53

-

23.940

16,6

Instalação de polimerizador
e neutralizador

190.800

53

-

18.740

13,0

Instalação de polimerizador
e neutralizador

302.400

84

58,5

28.660

19,9

Fonte: Elaborado pelo autor
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•

Processo normal:
Para o processo normal foram utilizados os dados de funcionamento

normal da planta com a produção de 20 dias, o mesmo teve o objetivo de
apresentar a capacidade produtiva e principalmente, mostrar que a rede de
Petri e o simulador são capazes de solucionar os problemas para o qual foi
designado.
Para a pergunta inicial:
A rede de Petri pode ser utilizada na produção química em batelada
como ferramenta de otimização e tomada de decisão. Foi obtida a resposta
positiva para o trabalho em estudo, onde a rede de Petri se apresentou como
uma ótima ferramenta.
As seguintes simulações tiveram como objetivo responder a segunda
pergunta, com a otimização da planta.
•

Redução de tempo:
Como pode ser observado, o estudo de redução de tempo é uma

importante ação que sempre deve ser realizada.
Uma das razões mais interessantes e importantes apresentadas por um
modelo simulado é a facilidade de realizar as simulações e alterações mesmo
em plantas complexas. Essa facilidade deve ser sempre explorada e diversas
simulações devem ser realizadas, principalmente devido ao custo de
simulações serem bem inferiores a equipamentos instalados sem necessidade.
Antes de partir para a simulação com intenção de instalação de um novo
equipamento, a redução e otimização de tempos em equipamentos já
determinados como gargalos podem ser impressionantes.
Como pode ser concluído na simulação de redução de tempo, depois do
estudo do laboratório e a aprovação dos novos tempos na produção a redução
de 5 horas no sistema gargalo incrementou o volume produtivo em 20 % o que
é um valor muito representativo levando em consideração que não houve
custos com novos ativos.
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•

Instalação de tanque pulmão:
A Instalação de tanques de armazenamento é uma estratégia muito

utilizada em plantas químicas em batelada. Geralmente são utilizadas com o
intuito de liberar um equipamento produtivo para continuar a produção
enquanto esta matéria prima ou produto aguarda as novas etapas de produção.
Como apresentado no trabalho de Lana (2008) realizado na indústria
química da empresa Basf, a principal idéia para resolução do problema de
produção era instalação de mais tanques de armazenamento. Com o estudo
para determinação dos sistemas gargalo obteve-se a informação que o
problema não era os tanques, mas a logística de produção. Isso evitou um
gasto desnecessário na ordem de milhões.
Da mesma forma que o trabalho de Lana (2008) a instalação de um
tanque pulmão não surtiu efeito, mesmo que instalado no local correto, antes
do equipamento gargalo um tanque de armazenamento com o volume de dois
reatores.
Pelo gráfico de Gantt é possível observar uma redução no período de
transferência, mas logo a mesma aumenta com o preenchimento do tanque
pulmão e o impedimento do fluxo da produção devido ao gargalo não permitir e
não possuir um período apropriado para escoar o fluxo de produção,
novamente formando uma fila no polimerizador.
Logo conclui-se que se este tanque fosse instalado sem um estudo
prévio, nenhum ganho seria obtido em produção, pelo contrário seria um
prejuízo e a ocupação de espaço de um outro equipamento que poderia ter um
efeito muito maior na produção.
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•

Instalação de polimerizador e neutralizador;
Na instalação do equipamento gargalo, observou-se um grande ganho

produtivo com o aumento de 58,5 % do volume de produção.
No gráfico de Gantt observa-se uma grande redução, mostrando
também que outros equipamentos agora estão retardando a produção, o que
significa que outros equipamentos, agora passaram a ser gargalos.
4.7 Custos de produção e payback dos sistemas simulados.
De acordo com os resultados obtidos nas simulações, a tabela a seguir
apresenta o custo de instalação dos reatores de polimerização e neutralização,
equipamentos que apresentaram melhor resultado.
Para simulação do tanque de armazenamento não foi obtido nenhum
ganho. Logo, não é significante o cálculo do custo benefício de um
equipamento que não gera benefício.
Para simulação do sistema de redução de tempo, não foi necessária a
instalação de equipamentos. Logo, não tem-se cálculos relacionados ao
payback, mas sim do lucro gerado.
Para a simulação com redução de tempo, o lucro mensal da planta foi do
valor de R$ 143.100,00 para o valor de R$ 172.800,00, o que representa um
aumento de R$ 27.800,00 em relação ao processo anterior, um ótimo custo
benefício levando em consideração que não foi necessário nenhum tipo de
investimento.
Conforme a simulação para instalação dos equipamentos gargalos
reator de polimerização e reator de neutralização como melhor atuação sobre a
planta, o investimento necessário é de R$ 250.000,00. A resposta a simulação
foi um aumento da produção em 58,5%, o lucro mensal do sistema é de R$
226.800,00 o que representa um aumento de R$ 54.000,00 em relação ao
processo anterior e conduz a um payback de 5 meses sobre o valor total de
instalação dos equipamentos, também um ótimo valor de payback levando em
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consideração que períodos de 12 meses são valores apropriados para
novos investimentos.

TABELA 9 – Custo de produção e payback dos sistemas simulados
Produto

Valor
5 R$/kg

Equipamentos utilizados

Valor

Tanque pulmão

R$ 50.000,00

Reator de polimerização

R$ 150.000,00

Reator de neutralização

R$ 100.000,00

Faturamento Bruto

Volume produzido

Faturamento mensal

Processo normal

190.800 kg

R$ 954.000,00

Redução de tempo

230.400 kg

R$ 1.152.000,00

Instalação de polimerizador

302.400 kg

R$ 1.512.000,00

Cálculo de custo

Processo normal

Redução de tempo

Matéria prima e embalagem

50%

R$ 477.000,00

R$ 576.000,00

R$ 756.000,00

Operação

35%

R$ 333.900,00

R$ 403.200,00

R$ 529.200,00

Lucro

15%

R$ 143.100,00

R$ 172.800,00

R$ 226.800,00

Ganho mensal com a otimização
100%

R$ 954.000,00

Instalação de polimerizador

R$ 29.700,00

R$ 54.000,00

R$ 1.152.000,00

R$ 1.512.000,00
Payback em meses
Polimerizador/ Neutralizador

Custo total instalação polimerizador

Fonte: Elaborado pelo autor

R$ 250.000,00

5
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5 CONCLUSÃO
Com o intuito de desenvolver uma ferramenta para otimização do volume
produtivo e tempos de produção na indústria química em batelada, foi
desenvolvido um simulador.
O trabalho apresentou o modelo de uma planta química na produção de um
polímero, onde as principais características da planta química em estudo são
os processos em batelada.
Como o processo em batelada apresenta características de sistemas a
eventos discretos, foram utilizadas ferramentas de estudo de sistemas
discretos.
Como uma poderosa ferramenta gráfica e matemática utilizada em
sistemas a eventos discretos, foram utilizadas as redes de Petri, com base em
redes de Petri temporizada.
O modelado foi desenvolvido no simulador de redes de Petri HpSim. O
software HpSim apresentou-se como uma ferramenta muito eficiente nas
simulações das redes de Petri.
Com o conjunto, sistemas a eventos discretos utilizando redes de Petri
temporizadas, modelado em um simulador de redes de Petri, foi obtido um
resultado muito satisfatório, onde além do resultado, o modelo apresentou
diversos pontos positivos dentre os quais podem ser destacados:
• Maior compreensão da planta em estudo;
• Diversidade de cenários que podem ser simulados visto a
facilidade de manusear o modelo;
• O modelo poder ser utilizado em qualquer planta química em
batelada, desde que seja adaptado para planta em estudo;
• Rapidez e maior segurança na obtenção dos resultados;
• O software utilizado como simulador é gratuito o que é um grande
diferencial se comparado a softwares como o Aspem Hysys que é
destinado a este mesmo trabalho.
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