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Abstract.  Nowadays many countries present critical problems related to energy demand-

supply equilibrium. Petroleum-based products has been used as energy sources since 

Industrial Revolution but it is well known that they are not environmental friendly and 

reserves of this source are unable to face future demand for more than three decades. In this 

scene, the focus on substitutive sources has been strongly directed on biomass. This word is 

used to designate several fruit oils (including mamona) presenting the characteristics of being  

sustainable sources which also are entitled with the advantage of being a labor intensive 

source, adequate to underdeveloped tropical regions. This paper treats on the application of 

Petri nets to model the mamona biodiesel supply chain aiming to provide insights to help 

decision making when managing that chain. Through simulation of several operational 

scenarios one could show that the conceived model is very useful to guide optimized 

interventions on the mamona biodiesel supply chain. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 A Biomassa e o Desenvolvimento Sustentável 
 
 O Sol é, indiscutivelmente, a mais significativa fonte de energia a que temos acesso, 
sendo o fluxo de raios solares o grande responsável pela magnífica biodiversidade existente 
no nosso planeta. A energia solar, que é armazenada pelas plantas fotossintetizantes, é 
indispensável para o desenvolvimento animal e vegetal, sendo elemento vital na cadeia 
alimentar de todos os seres vivos. Denotamos por biomassa esta combinação energética 
armazenada nos vegetais e animais. A Biomassa é a energia da vida, sendo pura, limpa, viável 
e renovável.  
 O tema biomassa é muito abrangente, pois transcende as fronteiras da problemática 
energética, envolvendo questões econômicas, sociais e ambientais da sociedade 
contemporânea.  

O foco na biomassa privilegia a vida, o homem, o meio ambiente, podendo alavancar a 
economia de regiões excluídas e exploradas durante séculos, propiciando a inclusão social de 
milhões de indivíduos e minimizando o impacto do hodierno estilo de vida ocidental sobre a 
natureza, ou seja, a biomassa está intrinsecamente ligada ao conceito da sustentabilidade.  
 
1.2 A Mamona e suas Aplicações 
  
 A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa de relevante importância 
econômica e social, com inúmeras aplicações na indústria e na agropecuária, sendo 
encontrada em várias regiões do Brasil. Suas sementes, depois de industrializadas, dão origem 
à torta e ao óleo de mamona que, entre outras diversas utilidades, são empregados na 
produção de plástico, metais, sabões perfumes, couros, tintas e vernizes, além de ser excelente 
óleo lubrificante para motores de alta rotação e carburante de motores a diesel.  
 O óleo da mamona é mais denso do que os demais congêneres de origem vegetal. Sua 
densidade a 15°C varia de 0,945 a 0,965 e entra em ebulição a 265°C. Graças a estas 
propriedades, aliadas ao ótimo grau de viscosidade, é o lubrificante por excelência para os 
motores de avião. Lubrifica mais do que os óleos minerais de viscosidade idêntica, pois, 
graças ao seu forte poder adesivo, tem maior capacidade de penetração do que aqueles óleos, 
mantendo seu grau de viscosidade mesmo nas altas temperaturas. 
 Sua torta constitui um bom adubo orgânico e quando desnitrificada pode ser aproveitada 
como ração para animais. Pesquisadores em nutrição animal têm constatado que a torta de 
mamona atoxicada pode substituir as tortas de algodão, amendoim e soja na alimentação do 
gado leiteiro. Seu caule pode ser utilizado na indústria do papel e suas folhas, quando 
adicionadas à ração do gado, aumentam a secreção láctea das vacas. Podemos perceber que o 
desperdício oriundo da exploração da mamona é mínimo, pois dela tudo é aproveitado. 
 O agronegócio da mamona apresenta-se, em certas áreas do semi-árido nordestino, como 
a cultura de sequeiro mais rentável dentre as grandes culturas, chegando a atingir, desde que 
as melhores condições e recomendações sejam seguidas, a produtividade média de 2000 kg 
por ano de baga de mamona por hectare. O cultivo da mamona é apropriado para lavouras 
familiares, pois os processos de plantio, crescimento e colheita são bem simples, dispensando 
a utilização de máquinas. 
 Conforme Prata (1977), a fim de se obter maior proveito da cadeia produtiva da mamona, 
é necessário que esta seja industrializada no nosso próprio país. Teremos, assim, um amplo 
desenvolvimento de nossa indústria oleícola e os resíduos desta voltarão a fertilizar os nossos 
campos e alimentar os nossos animais.  
 
 



1.3 O Biodiesel 
  
 De acordo com Parente (2003), o que tem sido denominado de biodiesel é um 
combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto, sucedâneo ao óleo diesel 
mineral, constituído de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtidos 
da reação de transesterificação de qualquer triglicerídeo com um álcool de cadeia curta - 
metanol ou etanol. 
 O biodiesel se destaca em relação a outros combustíveis limpos como, por exemplo, o gás 
natural, devido à sua adaptabilidade aos motores de ciclo do óleo diesel. Enquanto o gás 
natural requer uma adaptação dos motores para ser utilizado, o biodiesel dispensa esta 
medida, podendo atender toda frota já existente movida a óleo diesel. 
 Segundo Oliveira e Costa (2001), a viabilidade econômica do biodiesel está relacionada à 
substituição das importações de combustíveis fósseis e às vantagens ambientais inerentes, 
como a redução da emissão de materiais particulados e de enxofre, que evitará custos com 
saúde pública, podendo também gerar recursos internacionais do mercado de carbono. 
 
 
2. OBJETIVOS DO TRABALHO 
2.1 Objetivo Geral 
  
 O objetivo geral do trabalho reportado neste artigo foi elaborar um modelo, baseado em 
redes de Petri, que propicie a compreensão da dinâmica operacional da cadeia produtiva da 
mamona, viabilizando posterior simulação de cenários operacionais para apoio à decisão na 
gestão da cadeia. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 
 

a) Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre aplicações das redes de Petri em cadeias 
produtivas agroindustriais; 

b) Obter a estrutura lógica da cadeia produtiva da mamona buscando eliminar as 
atividades que não agregam valor, melhorar a integração entre as atividades e reduzir 
o tempo das atividades que não agregam valor; e 

c) Mensurar o tempo de ciclo (tempo que a mamona leva para se deslocar desde o início 
do seu processo de produção agrícola até o momento em que se torna insumo para 
produção industrial - biodiesel, ração e adubo) para efeito de cálculo de frotas ótimas 
e como indicador de desempenho logístico da cadeia.   

 
3. METODOLOGIA 
 

A metodologia empregada na elaboração do trabalho pode ser dividida em cinco partes: 
 

a) Revisão bibliográfica; 
b) Coleta de dados sobre o sistema de produção e distribuição da cadeia produtiva da 

mamona; 
c) Elaboração de um modelo de simulação operacional de plantas de produção agrícola 

e de esmagamento; 
d) Estudo de caso; 
e) Análise e discussão dos resultados obtidos. 



4. REDES DE PETRI 
 
A teoria das redes de Petri nasceu da tese defendida por Carl Adam Petri na Faculdade de 

Matemática e Física da Technical University of Darmstaldt (Alemanha), em 1962, intitulada 
“Comunicação com autômatos” (Costa, 2002). No final da década de sessenta e início da 
década de setenta, pesquisadores do renomado Massachussetts Institute of Tecnology – MIT 
(EUA) idealizaram as bases do conceito das Redes de Petri como a conhecemos hoje.  

Segundo Palomino (1995), as Redes de Petri são um modelo do tipo estado-evento, onde 
cada evento possui pré-condições que vão permitir sua ocorrência e pós-condições, as quais 
são por sua vez pré-condições de outros eventos posteriores.  A técnica em questão pode ser 
vista como uma evolução do conceito da Teoria dos Grafos, pois nela existem dois tipos de 
nós (P e T) e dois tipos de arcos (Pre e Post). Formalmente uma rede de Petri é uma 
quádrupla (Cardoso e Valette,1997).  
 
R = <P,T,Pre,Post>                                                                 (1) 

em que: 
- P é um conjunto finito de lugares de dimensão n; 
- T é um conjunto finito de transições de dimensão m; 
- Pre: P x T → N é a aplicação de entrada (lugares precedentes ou incidência anterior), 

com N sendo o conjunto dos números naturais; 
- Post: P x T → N é a aplicação de saída (lugares seguintes ou incidência posterior). 
 
Uma Rede de Petri marcada é uma dupla  

N = <R,M> (2) 
em que: 
- R é uma rede de Petri; 
- M é uma marcação dada pela aplicação M : P → N. 
 
A marcação é um número inteiro não-negativo associado a cada lugar, sendo representada 

por um vetor n-dimensional 
M = (m1, m2, ... mj)

T                                                                                                  (3) 
em que: 

mj = é o número de fichas do lugar pj. 
 
A rigor, a marcação é um vetor coluna, sendo o vetor transposto ao vetor linha 

apresentado na equação (3). Na prática, é usual ser omitida a denotação de vetor transposto.  
De acordo com Palomino (1995), 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 uma evolução da marcação, a qual é causada 
pelo disparo de transições como veremos posteriormente. Um exemplo de representação 
gráfica de uma rede de Petri é apresentado na Figura 1. 
 

  
(a) (b) 
Figura 1 - Exemplo do disparo de uma transição 



Os círculos representam os lugares, o retângulo representa a transição, as setas que saem 
dos lugares e chegam na transição representam Pre, as setas que saem da transição e chegam 
nos lugares representam Post e os discos negros representam as marcações. A estas marcações 
damos o nome de fichas.  

Yamada et al (2001) afirmam que um lugar pode ser utilizado como indicação de um 
estado do sistema (conjunto dos valores atuais dos parâmetros que definem um dado sistema, 
num dado instante) a ser modelado. Um lugar possui os seguintes atributos: identificação, 
marcação e capacidade. A identificação diferencia um lugar dos demais, a marcação equivale 
ao número de fichas contidas em um lugar e capacidade é o número máximo de fichas que um 
lugar pode armazenar por um determinado tempo, não sendo denotada para lugares de 
capacidade infinita. As fichas simplesmente indicam que as condições associadas aos lugares 
são verdadeiras.  

As transições podem representar operações ou ações realizadas pelo sistema, possuindo os 
seguintes atributos: identificação e, para as Redes de Petri temporais, o tempo, que indica 
quanto tempo é gasto no seu disparo. Um arco que sai de um lugar que chega a uma ou mais 
transições indica, juntamente com as fichas, as condições para que uma ação seja realizada.  

Um arco originado em uma transição que se destina a um ou mais lugares representa as 
funções que geram os estados após a execução da ação. Um arco com peso k, em que k é um 
número inteiro positivo, pode ser interpretado como um conjunto k de arcos paralelos. Os 
arcos com peso um usualmente têm seu peso omitido na representação gráfica.  

Uma transição é considerada apta a disparar quando o número de fichas contidas em um 
lugar é maior ou igual ao peso dos arcos de precedência. Quando isto ocorre, a transição ti é 
dita habilitada, estando pronta para o disparo. Como podemos verificar pela rede de Petri 
apresentada na Figura 2, ao disparar t1, uma ficha é retirada do lugar p1, duas fichas são 
retiradas do lugar p2, uma ficha é adicionada ao lugar p3 e três fichas são adicionadas ao lugar 
p4. 

Conforme Berthomieu e Diaz (1991), existem sistemas que possuem seu comportamento 
baseado em parâmetros temporais explícitos. Utilizar e ampliar o conceito das redes de Petri 
clássicas, ou seja, adicionar características de tempo às transições, possibilita a aplicação 
desta técnica na modelagem de sistemas inerentes a diversos campos de conhecimento.  

A rede de Petri temporal é obtida associando-se a cada transição um intervalo (θmín, θmáx), 
ou seja, a duração de sensibilização da transição deve ser maior ou igual a θmín e menor ou 
igual a θmáx.  

Segundo Cardoso e Valette (1997), pode-se associar um intervalo [a,a] a uma transição 
para representar uma duração a. Se a transição estiver sensibilizada no tempo τ, ela irá 
disparar no tempo τ + a, caso continue, nesta data, sensibilizada pela marcação. 

Formalmente, uma rede de Petri temporal é um par: 
Ntl= <N,I>                                                                   (4) 

em que:      
- N é uma rede Petri <P,T,Pre,Post> com uma marcação inicial  M0; 
- I = θ (t)=[ θmín(t), θmáx(t)] é uma função que, a cada transição t, associa um intervalo 

racional que descreve uma duração de sensibilização. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCEPÇÃO DO MODELO 
5.1 Considerações Iniciais 

 
Conforme Saito (2000) apud Yamada et al (2001), pode-se representar as cadeias 

agroindustriais do açúcar e do álcool por um arquétipo simplificado com três elos: insumo, 
representado pelos produtores rurais, cujo principal componente é a própria cana-de-açúcar; 
usinas, representadas por usinas de açúcar e de álcool; e mercado, cujos agentes são 
representados por empresas de atacado e varejo.  

A cadeia da mamona pode ser adequada a esta abordagem por se tratar também de uma 
cadeia agroindustrial detentora destes três elos. O modelo concebido enfocou o elo insumos, a 
interface insumo/usinas e o elo usina. O elo usina foi modelado de maneira simples devido à 
escassez de modelos de plantas de produção de óleo de mamona. 

O modelo ADELCAP, para avaliação do desempenho logístico de cadeias produtivas, 
proposto por Costa (2002) foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar a avaliação do 
desempenho logístico de cadeias produtivas agroindustriais de maneira genérica. O presente 
trabalho fez uso da metodologia ADELCAP, aplicando-a ao caso da cadeia produtiva da 
mamona. 
 
5.2 Descrição da Cadeia Produtiva da Mamona 

 
No modelo ADELCAP é apresentada uma estrutura lógica de funcionamento da cadeia 

produtiva do melão in natura. Com base nessa estrutura, podemos propor que as sete 
principais etapas da cadeia produtiva do Biodiesel de mamona são: 
 

a) Fornecimento de insumos: as matérias-primas utilizadas para a produção da mamona 
são sementes, fertilizantes, herbicidas e água. Com exceção da água, obviamente, 
todos os demais são obtidos de fontes externas à unidade produtiva. Operários e 
maquinário também são insumos da cadeia produtiva em questão; 

b) Produção (na lavoura): depois da aquisição dos insumos por parte da unidade 
produtiva, é iniciado o processo de produção. Este processo é composto por atividades 
manuais (adubação, calagem, plantio e replantio, desbaste) e mecanizadas (aração e 
gradagem). O tempo da etapa de produção na lavoura, desde o preparo do terreno até o 
final do crescimento das culturas, é cerca de três meses; 

c) Transporte interno: depois da colheita, as sementes de mamona deverão ser 
transportadas até o local de beneficiamento. Este transporte geralmente é realizado por 
carroções puxados por tratores; 

d)  Beneficiamento e armazenagem: após o transporte interno, deve-se fazer o 
beneficiamento da mamona com uma máquina beneficiadora. Em seguida, a colheita 
beneficiada deverá ser armazenada; 

e) Transporte: a colheita deverá ser transportada da agroindústria para a planta de 
esmagamento. Este transporte será interno se a planta de esmagamento se localizar 
dentro da agroindústria e será externo caso contrário.  

f) Produção de óleo e torta: na planta de esmagamento a colheita será prensada, 
dividindo-se então em óleo, torta e perdas. Esta etapa da cadeia em questão é muito 
importante, pois é o óleo que irá participar da composição do Biodiesel; e 

g) Transporte de óleo e torta: o óleo obtido após o esmagamento da mamona deverá ser 
transportado para a planta de produção de Biodiesel, enquanto a torta deverá ser 
encaminhada para a planta de produção de adubo e ração.  

 



Uma oitava etapa seria a comercialização dos produtos oriundos da cadeia analisada; no 
entanto, esta fase não é contemplada no modelo proposto neste trabalho.  

Na Figura 2, apresenta-se a estrutura dinâmica da cadeia produtiva da mamona modelada 
por uma rede de Petri ordinária, sendo que as marcações e os pesos dos arcos irão mudar de 
acordo com a simulação a ser realizada. Nas Tabela 1 e 2 são mostrados os significados de 
todos os lugares e transições da rede. 

Utilizando as redes de Petri para modelar a cadeia produtiva do Biodiesel da mamona, 
obteve-se uma visão sistêmica do processo produtivo, possibilitando a determinação de alguns 
gargalos neste sistema logístico. A princípio podemos considerar as seguintes variáveis como 
sendo as mais importantes do processo produtivo, devendo ser otimizadas em função da 
quantidade produzida por hectare de plantio.  
 

a) Alocação de mão de obra; 
b) Transporte interno; 
c) Beneficiamento; 
d) Transporte externo; 
e) Prensagem. 

 

 
Figura 2 - Modelagem da cadeia produtiva da mamona. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Legenda dos lugares da rede apresentada na Figura 3. 
 

Lugares 
p0: Safra à espera p9:  Beneficiadoras livres 
p1: Operários livres p10: Safra beneficiada 
p2: Operários prontos para retornar  p11: Veículos livres 
p3: Safra colhida p12: Safra em Transporte 
p4: Veículos livres p13: Veículos prontos para retornar 
p5: Safra em transporte p14: Safra na usina 
p6: Veículos prontos para retornar p15: Safra sendo prensada 
p7: Safra no pátio de beneficiamento p16: Óleo 
p8: Safra em beneficiamento p17: Prensa livre 

 
Tabela 2. Legenda das transições da rede apresentada na Figura 3. 

 

Transições 
t0: Colheita t6: Ensacamento da safra 
t1: Retorno dos Operários t7: Transporte 
t2: Transporte t8: Retorno dos Veículos 
t3: Retorno dos Veículos t9: Colocação da Safra na usina 
t4: Colocação da Safra no pátio  t10: Esmagamento 
t5: Beneficiamento e limpeza t11: Armazenagem do Óleo 

 
5.3 Determinação do Tempo de Ciclo 

 
Conforme Costa (2002), um ciclo corresponde a um conjunto de processos inter-

relacionados que forma uma atividade cíclica no tempo. O tempo desses ciclos é fundamental 
para a definição da capacidade do processo, bem como de seu desempenho. Sendo assim, o 
tempo de ciclo é um importante indicador de desempenho logístico, pois a redução do tempo 
de ciclo do pedido representa uma oportunidade para diferenciação de um produto no 
mercado. 

Foram simulados diversos cenários de operação nos quais se variou a safra da planta de 
produção agrícola e os recursos utilizados na sua colheita e distribuição. Para tanto, foi 
utilizado o software de análise de redes de Petri denotado TINA, programa este que possui 
uma interface gráfica que possibilita não somente o fácil manuseio das informações do 
modelo, como a visualização gráfica das simulações realizadas. Os cenários gerados foram 
analisados sob a ótica do desempenho operacional do sistema. 

O tempo de ciclo da cadeia produtiva da mamona pode mudar drasticamente de acordo 
com os recursos e infra-estruturas disponíveis durante a operação do sistema. Para que as 
simulações realizadas pelo TINA sirvam de suporte à tomada de decisão na gestão da cadeia 
logística supracitada, devem ser analisados parâmetros de viabilidade econômica 
concomitantemente à simulação. Na Tabela 4, apresenta-se um exemplo dos resultados 
obtidos neste trabalho, concernente à determinação dos tempos de ciclo. 

Os tempos de disparo das transições foram calculados com base em dados obtidos no 
Projeto Mamona do Ceará (SEAGRI, 2004), em CCM (2004) e em ECIRTEC (2004), 
considerando a uma produção de 2000 kg de baga de mamona por hectare de área de plantio. 

Conforme citado anteriormente, em uma rede de Petri temporal, são associados valores 
θmín e θmáx às transições. Ou seja, no processo de modelagem do sistema, cada evento, 
representado por uma transição, ocorrerá em um tempo mínimo θmín e em um tempo máximo 
θmáx. 
 



No caso da cadeia produtiva da mamona, ainda não existem plantas de produção a nível 
agroindustrial, logo se torna impraticável a obtenção de tempos reais de transporte, tanto 
interno quanto externo. Desta forma, apenas para fim de obter uma análise de sensibilidade do 
modelo de simulação idealizado neste trabalho, foram estipulados tempos hipotéticos de 
transporte, conforme apresentado na Tabela 3, sendo que a estipulação de tais tempos foi 
norteada pela cadeia produtiva do melão in natura estudada por Costa (2002). 

 
Tabela 3. Tempos de disparo das transições. 

 

Transição 
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 

 
 
5.4 Discussão dos resultados 

 
A análise de cenários mostrou a interdependência de ações no processo produtivo e que 

algumas intervenções operacionais podem reduzir o tempo de ciclo na cadeia produtiva do 
biodiesel da mamona, implicando na economia de horas de uso de frota, equipamentos e mão-
de-obra. 

A quantidade de cenários que pode ser gerada pelo modelo proposto é, em teoria, 
ilimitada, cabendo aos técnicos que gerenciam a cadeia produtiva em questão escolher quais 
situações operacionais devam ser simuladas, de modo que os cenários gerados possam 
subsidiar a tomada de decisão na gestão da cadeia. 

A seguir, são comentados os resultados de alguns cenários estabelecidos quando da 
análise do processo de colheita, transporte, beneficiamento e prensagem de bagas de mamona. 
Admitiram-se dois tipos de planta de produção agrícola: uma com 10 hectares e outra com 20 
hectares de área cultivada. A Tabela 4 apresenta os recursos utilizados em cada cenário e o 
seu respectivo tempo de ciclo.    
Mantendo-se constante a quantidade de baga produzida a ser colhida, movimentada, 
beneficiada e prensada, e variando-se a quantidade de operários e de equipamentos utilizados 
na operação, pode-se avaliar qual a melhoria, expressa em termos da redução do tempo de 
ciclo, oriunda da ampliação da quantidade de recursos empregados.  

É importante ressaltar que, apesar de alguns cenários contarem com uma quantidade maior 
de recursos, eles podem apresentar tempos de ciclo maiores. Comparando os cenários 15 e 16, 
seria esperado que o cenário 16, por contar com o dobro do número de caminhões do cenário 
anterior, seria mais eficiente do que o cenário 15. O software TINA atribui ao tempo de 
disparo das transições um valor randômico, que é limitado pelos tempos máximos e mínimos 
de disparo das transições. Como a adição de um maior número de caminhões, no caso em 
questão, não contribui mais para a redução do tempo de ciclo, os tempos dos cenários 15 e 16 



tendem para um mesmo valor.  A discrepância entre os valores deve-se ao fato do tempo de 
disparo ser aleatório para cada simulação.     

O cenário 9, para uma planta de produção agrícola de 10 hectares, apresenta uma melhor 
combinação entre maquinário empregado e tempo de operação, ou seja, propicia um menor 
tempo de ciclo para uma menor equipe de operários e uma menor frota de equipamentos 
utilizada. Para o caso de uma planta de 20 hectares de área cultivada, o cenário 15 mostrou-se 
o mais eficiente, no que tange aos critérios supracitados. 
 

Tabela 4. Resumo dos cenários de operação da cadeia. 
 

Cenário 
Safra 
(ha) 

Número de 
operários 

Número de 
carroções 

Número de 
caminhões 

Número de 
beneficiadoras 

Número de 
prensas 

Tempo de 
ciclo (h) 

1 10 5 1 1 1 1 57,93 
2 10 5 2 1 1 1 57,45 
3 10 10 1 1 1 1 57,48 
4 10 10 2 1 1 1 57,24 
5 10 10 1 1 2 1 56,02 
6 10 10 1 2 2 1 37,28 
7 10 10 2 2 2 2 35,27 
8 10 10 2 2 4 2 35,16 
9 10 10 2 4 4 2 34,08 

10 20 10 1 1 1 1 106,87 
11 20 10 2 1 1 1 107,41 
12 20 10 2 1 2 1 93,39 
13 20 10 2 2 2 1 60,05 
14 20 10 2 2 2 2 57,31 
15 20 10 2 2 4 2 59,49 
16 20 10 2 4 4 2 59,70 

 
 
6. CONCLUSÕES 

 
Este trabalho apresentou a modelagem da operação da cadeia produtiva do Biodiesel da 

mamona, vista como um sistema a eventos discretos. Sendo assim, foram utilizadas as redes 
de Petri temporais para modelagem e análise da operação do sistema em questão. 

O modelo concebido neste trabalho apresentou diversos pontos positivos, dentre os quais 
podem ser destacados: 
  

a) Através do modelo se obteve uma maior compreensão da dinâmica da cadeia 
produtiva do biodiesel da mamona; 

b) Foram estabelecidos diversos cenários de operação da cadeia supracitada, dando 
suporte à tomada de decisão com vistas à sua otimização; 

c) O modelo pode ser aplicado, após ajustes, a qualquer cadeia produtiva agroindustrial.  
 

O modelo apresenta algumas limitações intrínsecas ou que decorreram de simplificações. 
Não foi considerada a dinâmica interna do pátio de beneficiamento e da usina de fabricação 
do óleo e, apesar da aleatoriedade dos tempos de disparo das transições, trata-se de um 
modelo determinístico onde as incertezas não são consideradas. 

Como sugestões para o aprofundamento do tema pesquisado e aperfeiçoamento do modelo 
proposto, são feitas algumas recomendações. A avaliação da viabilidade econômica da 
alocação de equipamentos existentes ou aquisição de novos equipamentos através de cenários 
propostos é de fundamental importância para a avaliação de desempenho de uma cadeia 



produtiva. Uma modelagem mais detalhada do beneficiamento e prensagem das bagas 
também é de suma relevância para o incremento da verossimilhança do modelo proposto. 

O aprofundamento do estudo do tema em foco e o aperfeiçoamento da modelagem têm 
levado os autores a considerar, nas próximas etapas da pesquisa, a utilização de redes de Petri 
estocásticas generalizadas - RPEG a fim de levar em conta a aleatoriedade do sistema, bem 
como a utilização das redes de Petri coloridas - RPC, buscando-se uma modelagem mais 
compacta e abrangente. 
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