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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. So, the focus on 
alternative sources has been strongly directed to biomass. This word is used to designate 
several fruit oils (including castor bean oil) which present the characteristics of being 
sustainable sources which are also entitled with the advantage of being a labor intensive 
source, adequate to underdeveloped tropical regions. This paper put forward a new approach, 
based on the principles of Supervisory Control Theory and Petri nets, aiming the co-
ordination of logistics flows in agribusiness chains, focusing the castor bean biodiesel supply 
chain. A framework for supervisory control in logistics systems is proposed. Most of the 
relevant activities in the castor bean biodiesel supply chain were surveyed to support the 
proposed modeling process. A mathematical model was developed using Petri nets and the 
control constraints of the model could be determined through computational simulation. 
Several scenarios could be conceived and the controlled system presented an acceptable 
performance. As conclusion, it seems clear that the proposed approach is a feasible and useful 
tool for the modeling, control and analysis of agribusiness chains.  
 
Key words: Castor bean biodiesel supply chain, Agribusiness, Petri Nets, Supervisory 
Control, Agroinformatics. 
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A NEW APPROACH FOR CO-ORDINATE LOGISTICS FLOWS IN 

AGRIBUSINESS CHAINS BASED ON PETRI NETS: AN APPLICA TION 
TO CASTOR BEAN BIODIESEL SUPPLY CHAIN 

 
1. Introdução 

Na conjuntura atual, a sociedade se defronta com a possibilidade próxima de um 
colapso energético fruto da exaustão de fontes de energia fóssil, elemento proeminente na 
matriz energética mundial. A estratégia de priorizar os combustíveis fósseis pode exaurir, em 
um horizonte de poucas décadas, as jazidas destes insumos. 

Outro inconveniente da priorização da energia fóssil é a questão ambiental, pois os 
combustíveis fósseis são responsáveis por grande parte da emissão de poluentes nocivos ao 
meio ambiente, incorrendo em malefícios tais como o efeito estufa e o conseqüente 
aquecimento global. Diante do exposto, percebe-se a relevância da busca de outras fontes de 
energia, de modo a mitigar tais problemas.  

Nesse sentido, uma outra fonte de energia é a biomassa, que refere-se a plantas 
fotossintetizantes e a gorduras animais que absorvem energia solar, podendo armazená-las, 
em especial, sob a forma de óleos, possibilitando seu uso para mover máquinas. 

Os óleos vegetais, advindos da biomassa, constituem insumos de um novo 
combustível denominado biodiesel. De acordo com Parente (2003), o biodiesel é um 
combustível limpo, biodegradável e renovável que pode substituir o diesel mineral com 
diversas vantagens técnicas, ambientais e econômicas. 

Diversas oleaginosas podem ser empregadas para a produção de biodiesel, dentre as 
quais podem ser destacadas a soja, o amendoim, o algodão, o dendê, o babaçu e a mamona. A 
mamoneira é uma cultura bastante disseminada no Brasil e, em especial, no semi-árido 
nordestino.  

As bagas de mamona têm elevado valor energético e, quando prensadas, culminam na 
formação de óleo e torta (ou bagaço). O óleo possui inúmeras aplicações industriais, dentre 
elas produção de biodiesel, enquanto a torta pode ser empregada na produção de ração animal 
de alto valor lipídico-proteico e adubo. Além da obtenção de óleo e torta, da mamona obtém-
se, ainda, celulose (oriunda de seu caule e sistema radicular) e seda (advinda da alimentação 
de bichos-da-seda com suas folhas). 

O agronegócio da mamona constitui-se em uma cadeia produtiva complexa, 
envolvendo diversos insumos, produtos e subprodutos (FREITAS e NOBRE JÚNIO, 2004a; 
ARRUDA e MENDES, 2006). Deste modo, tornam-se necessários esforços dirigidos para a 
estruturação desta cadeia ainda incipiente, com vistas a minimizar suas ineficiências e 
maximizar seus benefícios. 

O objetivo geral deste trabalho é reportar a elaboração de um modelo de controle 
supervisório, baseado em redes de Petri, que permita a coordenação de atividades no âmbito 
da Cadeia Produtiva do Biodiesel da Mamona (CP/BDMA), com vistas a garantir sua 
efetividade. 

O artigo está dividido nas seções descritas a seguir. Na segunda seção apresenta-se a 
CP/BDMA. Na terceira seção são apresentados conceitos básicos sobre controle supervisório, 
controle de sistemas agroindustriais e redes de Petri. Na quarta seção apresentam-se uma 
proposta de arquitetura de controle supervisório para sistemas logísticos, a modelagem da 
CP/BDMA e uma proposta de controle de tal sistema. Por fim, na quinta seção, são 
apresentadas as conclusões do estudo e sugestões para futuros estudos. 
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2. A Cadeia Produtiva do Biodiesel da Mamona (CP/BDMA) 

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. Seu óleo 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 e possui diversas aplicações industriais. 
Sua torta constitui um bom adubo orgânico e, quando desnitrificada, pode ser aproveitada 
como ração para animais. Seu caule pode ser utilizado na indústria do papel e suas folhas, 
quando adicionadas à ração do gado, aumentam a secreção láctea das vacas, podendo também 
servir de alimento para o bicho-da-seda. Percebe-se que o desperdício oriundo da exploração 
da mamona é mínimo, pois dela tudo é aproveitado.  

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. 

No Brasil, o processo de produção de biodiesel já está consolidado sob o ponto de 
vista técnico e tecnológico, havendo tanto recursos humanos quanto maquinários disponíveis 
para o devido fim. No entanto, o sistema produtivo como um todo, desde a produção das 
matérias-primas até a comercialização do combustível propriamente dito, ainda é muito 
disperso (FREITAS e NOBRE JÚNIOR, 2004b).  

De acordo com Freitas e Nobre Júnior (2004a), o Sistema Agroindustrial da Mamona 
(SAIMA) pode ser definido como o conjunto de cadeias inter-relacionadas inerentes aos 
produtos e subprodutos da mamona, cujo foco se estende desde a produção e aquisição dos 
insumos à disposição dos bens acabados aos clientes finais. A Cadeia de Produção do 
Biodiesel da Mamona, denotada neste trabalho por CP/BDMA, pode ser encarada como o 
principal produto do SAIMA, estando dividida em três macro-segmentos (FREITAS e 
NOBRE JÚNIOR, 2004a): (i) Produção de matérias-primas: contempla os fornecedores de 
insumos, sejam eles sementes, adubos, máquinas e equipamentos, bem como os produtores 
agrícolas; (ii) Industrialização: contempla as empresas que realizam atividades industriais ao 
longo da cadeia, tais como esmagamento e refino; e (iii) Distribuição: contempla os atores 
que se relacionam com os clientes finais da cadeia produtiva, como, por exemplo, 
exportadores, postos de abastecimento de combustível e operadores logísticos. 

Arruda et al. (2004) propõem um modelo de gestão para a Cadeia Produtiva do 
Biodiesel da Mamona, como uma forma de integrar os atores intervenientes à cadeia de modo 
a garantir sua competitividade no mercado globalizado. Tal modelo consiste em uma estrutura 
de gestão composta por três atores (MENDES, 2005): (i) Cooperativa Local (CL): consiste 
em um conselho, eleito pelos pequenos proprietários, que tem a função de organizar os setores 
comercial e contábil do grupo, gerenciar as plantas de esmagamento e controlar a produção da 
área coberta pela cooperativa; (ii) Cooperativa Central (CC): consiste em um conselho 
formado, através de eleição, pelos diretores das cooperativas locais, bem como pelo gestor da 
cadeia produtiva. Tem como objetivo delegar o gerenciamento da cadeia como um todo ao 
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seu gestor e acompanhar seu desempenho; e (iii) Gestor da Cadeia Produtiva (GCP): 
consiste em uma organização da sociedade civil de interesse público composta por um corpo 
técnico altamente qualificado. Deve gerir, de forma isenta de injunções políticas, a 
CP/BDMA como um todo, visando a sua efetividade (eficiência + eficácia) e sempre 
primando por ações de eqüidade e justiça. 

Arruda e Mendes (2006) tecem um diagnóstico logístico sobre a CP/BDMA no Estado 
do Ceará. Os autores identificam as causas do declínio da cultura da mamoneira e afirmam 
que a cadeia supracitada, ainda incipiente, pode obter êxito em seus objetivos se se fizer um 
efetivo planejamento dela, de modo a coordenar as ações dos atores envolvidos nos processos 
da cadeia.  
 
3. Controle supervisório de Sistemas a Eventos Discretos 
3.1 Conceitos básicos 

A partir da década de 60, pesquisadores desenvolveram idéias que vieram a compor o 
campo de conhecimento conhecido com Análise de Sistemas. A Análise de Sistemas é 
adotada para caracterização e solução de problemas complexos, envolvendo processos que 
interagem entre si, suas interações com o seu meio-ambiente e o tipo de controle interno 
desses processos. 

Dentro do escopo da Análise de Sistemas existem diversos paradigmas de modelagem, 
dentre os quais pode ser destacado o de Sistema a Eventos Discretos. De acordo com 
Cassandras e Lafortune (1999, p. 36), “Um Sistema a Eventos Discretos (SED) é um sistema 
de estados discretos e dirigido a eventos, isto é, a evolução dos seus estados depende, na sua 
totalidade, da ocorrência de eventos discretos assíncronos ao longo do tempo”. 

As aplicações de SED são diversas, dentre as quais podem ser ressaltadas: manufatura, 
robótica, controle de tráfego, telecomunicações, transporte, logística e computação. Essas 
aplicações requerem controle e coordenação de atividades com vistas a assegurar o fluxo 
disciplinado de eventos. 

Um sistema qualquer possui, em geral, uma extensa gama de eventos com 
probabilidade de ocorrência. Portanto, um modelo de um sistema desta natureza representaria 
o seu comportamento não controlado, isto é, tanto eventos desejáveis quanto eventos 
indesejáveis podem ocorrer. 

Partindo-se da premissa de que este tipo de comportamento não é satisfatório, ele pode 
ser modificado através de controle. A modificação do comportamento do sistema pode ser 
realizada pela restrição do seu funcionamento a um subconjunto do conjunto de eventos 
passíveis de ocorrência no sistema não controlado. 

A Teoria do Controle Supervisório (TCS) foi idealizada por Ramadge e Wonham no 
término da década de 80, teoria esta calcada no uso de formalismos matemáticos para limitar 
a ocorrência de eventos em modelos de SED.   

Iordache e Antsaklis (2006) afirmam que o problema do controle supervisório consiste 
em sintetizar um supervisor que coordene as atividades de subsistemas de modo que o sistema 
geral satisfaça um conjunto de especificações. 

 
3.2 Controle supervisório em sistemas agroindustriais 

Conforme Sigrimis et al. (2001), o setor agrícola tem se transformado em uma 
indústria de grande importância e deve contar maciçamente com sistemas avançados de 
gestão e controle, integrados por computadores. Esforços nesta direção culminaram no 
surgimento da área tecnológica denotada por agroinformática  (KOUMBOULIS et al., 2006). 



 
VI International PENSA Conference  
”Sustainable Agri-food and Bioenergy Chains/Networks  
Economics and Management” 
 
 

 

October, 24-26th, 2007                                
School of Business and Economics of Ribeirão Preto - University of São Paulo 

Ribeirão Preto – São Paulo – Brazil  

Wolfert et al. (1997) propõem um sistema informatizado para o controle de processos 
em produtores de alimentos orgânicos. A premissa para a aplicação de tal arquitetura de 
controle é o desenvolvimento de um modelo que represente os processos envolvidos a serem 
monitorados. O modelo interage com dois diferentes domínios: o domínio de controle de 
negócios, que refere-se ao planejamento e controle da empresa como um todo, englobando 
funções gerenciais tais como gestão de investimentos, alocação de recursos, marketing, 
vendas, dentre outras; e o domínio de controle de processos, que refere-se à produção, 
envolvendo tanto as atividades da produção agrícola como as funções logísticas de 
armazenagem e transporte. Com base em Tecnologia de Informação (TI), dados sobre os 
processos gerenciais e processos físicos são processados, resultando em interfaces para o 
controle supervisório, o controle de qualidade e a otimização de processos.  

Folinas et al. (2003) apresenta um sistema informatizado, baseado em internet, para a 
integração de dados e processos em cadeias de abastecimento no setor do agronegócio.  Tal 
sistema unifica os produtores agrícolas, indústrias de processamento, varejistas, atacadistas, 
cooperativas de produtores e distribuidores em um sistema via web, compartilhando 
informações em tempo real e coordenando atividades logísticas ao longo da cadeia de 
suprimentos, com vistas a minimizar o tempo de atendimento de pedidos e os custos 
envolvidos. 

De acordo com Koumboulis et al. (2006), os maiores avanços na área da 
Agroinformática dizem respeito ao desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), 
que visam monitorar todas as funções de um processo do agronegócio, apoiando a tomada de 
decisões através da proposição de cenários e avaliação de desempenho do sistema. Tais 
autores propõem uma arquitetura para um SAD no setor do agronegócio, baseado em sistemas 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Informações acerca das atividades 
agrícolas alimentam um agente operador, que consiste em um sistema, dotado de inteligência 
artificial, que irá coordenar seis agentes supervisores: agente de aprendizagem eletrônica, 
agente de monitoramento, agente de diagnóstico de falhas, agente de comércio eletrônico, 
agente de informação do clima e agente logístico. 
 
3.3 Controle supervisório baseado em redes de Petri 

A representação gráfica intuitiva, bem como sua poderosa formulação algébrica, torna 
as redes de Petri um dos métodos mais indicados para o controle supervisório de SED 
(MOODY e ANTSAKLIS, 1998; IORDACHE e ANTSAKLIS, 2006).   

Conforme Murata (1989), as redes de Petri são um tipo de grafo bipartido, dirigido e 
ponderado, que consegue captar a dinâmica de um SED. As redes de Petri propiciam uma 
representação compacta de um sistema por não representarem explicitamente todo o espaço 
de estados do sistema modelado. A seguir, na Figura 1, são ilustradas as representações 
gráfica e matricial de uma rede de Petri, bem como o processo de disparo de uma transição. 
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Figura 1 – Exemplo de disparo de uma transição em uma rede de Petri. 
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Para as redes ilustradas na Figura 1, os círculos representam os lugares, o retângulo 
representa a transição, as setas que saem dos lugares e transições representam os arcos e os 
discos negros, denominados fichas, representam as marcações.  

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. As fichas 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 tempo (este para as redes de Petri com restrições de tempo, 
que indica o tempo associado ao seu disparo). Um arco que sai de um lugar e chega a uma 
transição indica, juntamente com as fichas, as condições para que uma ação seja realizada.  

A matriz C, denominada matriz de incidência, é determinada através das relações entre 
os arcos de entrada e de saída das transições. Para a rede ilustrada na Figura 1, um arco de 
peso 1 liga p1 a t1, um arco de peso 2 liga p2 a t1 e um arco de peso 3 liga t1 a p3. 

Segundo Moody et al. (1994), os invariantes de lugar, que são uma das propriedades 
estruturais das redes de Petri que dependem apenas da topologia da rede e independem de sua 
marcação, correspondem ao conjunto de lugares nos quais a soma de fichas permanece 
constante para todas as marcações alcançáveis pela rede. Lugares de controle, isto é, lugares 
que irão submeter a uma rede um comportamento pré-determinado, podem ser implementados 
através da imposição de invariantes de lugar ao modelo. 

Seja L uma matriz inteira nc x n e b um vetor inteiro nc x 1, em que nc é o número de 
lugares de controle a serem impostos e n é o número de lugares da rede não controlada; a 
síntese de controladores pode ser realizada através da solução das seguintes equações 
(MOODY et al., 1994):  

Cc = – L C 
Mc0= b – LM0 

Em que Cc representa a matriz de incidência controlada, Mc0 e M0 representam, 
respectivamente, as marcações dos lugares de controle e as marcações dos lugares de uma 
dada rede. O elemento (i, j) de L é igual a um, se o lugar for submetido a uma restrição de 
controle, sendo igual a zero, caso contrário.  O i-ésimo elemento de b é igual ao número de 
fichas a ser limitado pelo controlador. 

 
4. Proposta para coordenação de atividades na CP/BDMA 
4.1 Proposição de uma arquitetura de controle supervisório para sistemas logísticos 

A literatura aborda o controle supervisório enquanto método para a coordenação de 
atividades em sistemas flexíveis de manufatura, de transmissão de energia, de transportes e de 
telecomunicações. No levantamento bibliográfico realizado, não foram encontrados trabalhos 
que relatassem uma visão integrada dos processos em um sistema logístico sob a ótica do 
controle supervisório. 

Deste modo, uma contribuição a ser dada pelo presente trabalho consiste na definição 
de uma arquitetura para o controle supervisório de sistemas logísticos. Com base na proposta 
de Zhou (1991) para uma arquitetura de controle para sistemas inteligentes de manufatura, 
propõe-se uma adaptação para o caso de sistemas logísticos, conforme ilustrado na Figura 2. 
A hierarquia do modelo conceitual é composta por três níveis, elucidados a seguir: (i) 
Tomador de decisão: o tomador de decisão é o ator que, com base nos seus conhecimentos, 
experiência e informações disponíveis, especifica o comportamento desejado para o sistema 
logístico; (ii) Controlador supervisório:  o supervisor concerne em um modelo do sistema 
logístico, baseado em redes de Petri, que consiste numa abstração verossímil do sistema real, 
permitindo a avaliação do seu desempenho e a imposição das especificações propostas pelo 

(1) 
(2) 
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tomador de decisão; e (iii) Controlador local: ator que controla processos pontuais, em nível 
operacional, não tendo uma visão geral do sistema como um todo. 

Os atores denominados atuadores devem atuar sob o sistema logístico, com vistas a 
implementar as especificações de controle, e os sensores devem captar as respostas do 
sistema.  

Existem dois paradigmas relacionados ao controle supervisório SED, dentre os quais 
estão incluídos os sistemas logísticos: um baseado no uso de sistemas de informação 
conectados aos processos em tempo real e outro no qual essa condição não ocorre. 

No caso do uso de sistemas de informação acompanhando o sistema logístico em 
tempo real, o tomador de decisão pode ser um computador que, com base nos dados coletados 
e em um sistema de aprendizagem (tal como redes neurais artificiais ou outra técnica de 
inteligência artificial para acumulação de conhecimento), determina quais as ações a serem 
tomadas pelo sistema logístico. O modelo está conectado em tempo real ao sistema logístico e 
acompanha e controla suas atividades. Os controladores locais são sistemas informatizados 
que executam as especificações delegadas pelo tomador de decisão. É pertinente salientar que 
nesse paradigma, a participação humana no processo de tomada de decisão é limitada, 
podendo, inclusive, inexistir. 

No segundo paradigma, não há um acompanhamento em tempo real das atividades do 
sistema logístico e a participação humana é fundamental. O tomador de decisões é um 
técnico, com experiência no sistema em análise, que determina quais as ações a serem 
executadas. O modelo permite ao analista ter uma visão global do sistema, bem como inferir 
como este vai se comportar nos cenários concebidos. Os controladores locais podem ser 
trabalhadores, que irão operacionalizar (via sistema de computadores) as especificações 
funcionais estabelecidas pelo tomador de decisão. 
 

 
Figura 2 – Proposta de arquitetura de controle supervisório para sistemas logísticos. 

Fonte: Adaptado de Zhou, (1991). 
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4.2 Modelagem da CP/BDMA 
Com vistas a obter informações reais de uma CP/BDMA em funcionamento no Estado 

do Ceará, entrou-se em contato com uma empresa produtora de biodiesel; contudo, tal 
empresa não colaborou com o presente estudo. Diante de tal problema, optou-se por realizar a 
proposição de uma cadeia. Apesar de se tratar de um modelo teórico, este será baseado em 
informações verossímeis, constituindo-se em uma boa referência para tomada de decisões na 
cadeia.  Na Figura 3, é ilustrado um diagrama simplificado produtos/atividades CP/BDMA. 

 
 

 
 

Figura 3 – Diagrama simplificado dos produtos e atividades na CP/BDMA. 
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de produção na lavoura, nos Centros de Produção de Mamona (CPM), desde o preparo do 
terreno até o final do crescimento das culturas, é cerca de três meses. 

Depois da colheita, as sementes de mamona deverão ser transportadas até o local de 
secagem e beneficiamento, etapas que duram, conjuntamente, cerca de quatro dias. Em 
seguida, a colheita beneficiada deverá ser armazenada, e, posteriormente, transportada do 
CPM para a Planta de Esmagamento (PE). Este transporte será interno, se a planta de 
esmagamento se localizar dentro da agroindústria, ou externo, caso contrário.  

Na PE a safra será prensada, dividindo-se então em óleo, torta e perdas. O óleo obtido 
após o esmagamento da mamona deverá ser transportado para a Planta de Produção de 
biodiesel (PP), enquanto a torta deverá ser encaminhada para a planta de produção de adubo e 
ração. 

O modelo proposto restringe-se a representar os fluxos logísticos inerentes à safra, ao 
óleo vegetal e ao biodiesel, não considerando variáveis de caráter agrícola, comercial ou 
contábil. Sob o prisma do controle supervisório em sistemas agroindustriais, o presente 
modelo contemplaria o agente logístico apresentado em Koumboulis et al. (2006). 

Premissas utilizadas na modelagem proposta: (i) 500 toneladas armazenadas de safra 
de mamona; (ii) 1 tonelada de baga rende 480 litros de óleo vegetal; (iii) caminhões para o 
transporte da safra com capacidade de 10 toneladas; (iv) caminhões-tanque para o transporte 
de óleo vegetal e biodiesel com capacidade de 10.000 litros; (v) PE com capacidade para 
processar 10 toneladas de baga por dia; (vi) PP com capacidade para processar 10.000 litros 
de óleo vegetal por dia; e (vii) o biodiesel produzido será destinado parte para o mercado 
interno (refinaria) e parte para o mercado externo (porto). A seguir, na Figura 4, é ilustrado o 
modelo proposto para a CP/BDMA. Tal modelo foi concebido, simulado e analisado no 
software TINA (TIme petri Net Analyzer), editor de livre domínio para redes de Petri. 

Avaliando o comportamento do modelo através de simulações, foi possível identificar 
alguns problemas nos processos da cadeia, conforme elucidado a seguir.  

Primeiramente, devido à quantidade da safra ser muito superior à capacidade da PE, 
ocorre espera por parte das bagas para o seu devido processamento. Os caminhões podem 
transportar frações da produção agrícola mesmo que a planta de esmagamento ainda não 
esteja apta a processá-las. Isso incorre em ineficiência, pois forma-se um estoque 
intermediário desnecessário. O ideal é que as frações da safra sejam transportadas somente no 
momento em que elas sejam requeridas pela planta de esmagamento. Problema análogo 
ocorre entre a planta de esmagamento e a planta de produção de biodiesel. 

Outro problema é a alocação de biodiesel para os mercados interno e externo. Deve 
existir algum instrumento de controle que designe a frota de veículos para seu destino correto, 
de modo a evitar falha na entrega. 

Diante do exposto, podem ser propostas quatro especificações de controle para a 
moderação dos fluxos físicos, ao longo da cadeia em análise: (i) m(p3) + m(p5) ≤ k1;              
(ii)  m(p10) + m(p12) ≤ k2; (iii) m(p16) + m(p19) ≤ k3; e (iv) m(p18) + m(p20) ≤ k4. 

Cada especificação incorrerá em um lugar de controle na rede, o qual deve ser 
determinado pelas equações (1) e (2), explicitadas no item 3.3. O valor de cada constante ki 
pode ser modificado de acordo com o desejo do analista. A primeira restrição controla o fluxo 
de safra entre o CPM e a PE; a segunda restrição controla o fluxo de óleo entre a PE e a PP. A 
terceira e a quarta restrições monitoram, respectivamente, a designação de caminhões para a 
refinaria e para o porto. 
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Figura 4 – Modelo da CP/BDMA baseado em redes de Petri. 
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exemplo de marcação inicial dos lugares de controle pode ser m(pc1) = 10, m(pc2) =20,     
m(pc3) = 200 e m(pc4) = 300. 

Efetuando simulações do sistema controlado, pôde-se perceber que as especificações 
funcionais foram satisfeitas. A política de estoque de safra, de óleo e de biodiesel foi 
moderada pelo modelo, impedindo que estados indesejáveis fossem atingidos. Tal abordagem 
está em consonância com os preceitos da logística que primam que matérias-primas, bens 
intermediários e produtos estejam nos locais em que são requeridos no momento correto, 
evitando-se a existência de estoques excessivos e de filas. 

 
5. Conclusões 

Este trabalho apresentou uma proposta para a coordenação de atividades logísticas em 
cadeias de suprimento do agronegócio baseada em conceitos de modelagem de Sistemas a 
Eventos Discretos (SED). Para tanto, utilizou-se a Teoria do Controle Supervisório, por 
intermédio das redes de Petri. 

É imprescindível ressaltar a relevância e a originalidade do modelo aqui proposto. Do 
ponto de vista prático, o controle dos fluxos físicos em cadeias produtivas é de suma 
importância para a eficiência de um sistema logístico. Do ponto de vista teórico, não foram 
encontrados estudos na literatura que apresentassem proposta semelhante à reportada pelo 
presente trabalho. Também, é pertinente destacar a proposta realizada para uma arquitetura de 
controle supervisório para sistemas logísticos. 

A grande limitação do trabalho foi a utilização do modelo em um sistema teórico. Tal 
restrição deveu-se à indisponibilidade de informações reais por parte das empresas do setor, 
fato certamente decorrente da incipiência da CP/BDMA na área de estudo (Estado do Ceará). 
Embora seja um fator limitante, o emprego de um modelo sobre um sistema teórico não 
compromete os resultados obtidos pelo presente trabalho, pois a modelagem desenvolvida foi 
baseada em informações verossímeis e factíveis. Assim, o modelo pode ser adaptado, mutatis 
mutandis, a um caso real, dado sua consistência metodológica. 

A modelagem proposta, implementada no software TINA, pode constituir um SAD 
que permita a elaboração de cenários objetivando a gestão da CP/BDMA. No que concerne à 
aplicação da arquitetura de controle supervisório em um sistema real, devem ser planejados os 
níveis hierárquicos do sistema, bem como as bases de dados, os sensores e os atuadores. 

Dado o caráter rudimentar da cadeia que serviu de base ao presente trabalho, 
envolvendo pequenos produtores dispersos no sertão central do Estado do Ceará, um sistema 
plenamente informatizado certamente incorreria em inviabilidade técnica e econômica. Cabe 
ao Gestor da Cadeia Produtiva (GCP) implementar um sistema híbrido (homem-máquina) 
para subsidiar a tomada de decisão na CP/BDMA. Note-se, nesse aspecto, que já existe uma 
proposta junto à FINEP, apresentada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Infra-estruturas de 
Transporte e Logística da Energia (GLEN/UFC), com a finalidade de conceber e construir 
um tal sistema. 

Finalmente, a proposta do presente trabalho enquadra-se no promissor campo de 
pesquisa da agroinformática e promete muitos desdobramentos (SIGRIMIS et al. 2001; 
KOUMBOULIS, et al. 2006). Como sugestão para futuros estudos propõe-se que a 
modelagem apresentada seja aplicada em um cadeia real, aliada à avaliação do seu 
desempenho logístico, e que seja investigada a articulação de sensores e atuadores em cadeias 
produtivas agroindustriais, e, em especial, na CP/BDMA.  
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