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Abstract— The industrial automation systems can include people, hardware, software and others ways nec-
essaries to produce the desirable results. The SysML modeling language is being proposal, by the OMG and the
INCOSE, as the language that goes to allow the systems description correctly and consistently between various
participants of the same project (software, mechanics, electricians and others engineers). The objective of this
work is to evaluate the SysML proposal as a description language for industrial systems through the modeling
of an industrial automation experimental unit.
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Resumo— Os sistemas de automação industrial podem incluir pessoas, hardware, software e outros meios
necessários para produzir os resultados desejados. A linguagem de modelagem SysML está sendo proposta pela
OMG e pela INCOSE como a linguagem que vai permitir a descrição dos sistemas corretamente e consistentemente
entre diversos participantes do mesmo projeto (engenheiros de software, mecânicos, eletricistas e outros). O
objetivo deste trabalho é avaliar a proposta da SysML como linguagem para descrição de sistemas industriais
através da modelagem de uma unidade experimental de automação industrial.
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1 Introdução

Um sistema é uma construção ou coleção de dife-
rentes elementos que juntos produzem resultados
que não podem ser obtidos por cada um de seus
elementos em separado. Os elementos, ou partes,
podem incluir pessoas, hardware, software e ou-
tros meios necessários para produzir os resultados
desejados (Rechtin and Maier, 2000).

Existem várias propostas que direcionam o
uso da UML (Linguagem de Modelagem Uni-
ficada) para a engenharia de sistemas (Hause,
2001)(Hause, 2003). Cada abordagem possui de-
ficiências particulares, algumas vezes criando mo-
delos separados que são dif́ıceis de integrar outras
vezes rompendo com as caracteŕısticas padroniza-
das da UML.

Aqueles que conhecem a UML encontram nela
uma linguagem de modelagem eficiente, mas suas
ráızes estão firmemente fixadas na modelagem de
software. A própria OMG (Object Management
Group), responsável por manter a linguagem, es-
tabelece que a ”A UML é uma linguagem vi-
sual de propósito geral para especificar, visualizar
e documentar modelos de sistemas de software”
(OMG, 2006c). Entretanto, diversos engenheiros
de sistemas acreditam que a UML seja suficiente-
mente flex́ıvel e robusta para suportar extensões e
direcionar sua utilização para as necessidades de
seus domı́nios espećıficos. Um dos pontos fortes
são os seus mecanismos para a especialização de
formas genéricas de elementos do modelo da UML.

Isso permite que diversas aplicações, com car-

acteŕısticas próprias de seus domı́nios, possam ser
utilizadas em conjunto com os profiles da UML
(encapsulando terminologias e subestruturas es-
pećıficas de um domı́nio particular). Acreditam
ainda que tenha potencial para conseguir ser um
padrão de linguagem de modelagem para enge-
nheiros de sistemas, contemplando análise, pro-
jeto e verificação de sistemas complexos, preten-
dendo realçar as qualidades do sistema, aumen-
tando a capacidade para trocar informações entre
diveras ferramentas da engenharia e ajudar como
uma ponte na lacuna entre sistemas, software e
engenharias (Hause et al., 2004).

Em 2003, ao mesmo tempo que a UML 2.0
estava sendo definida, a OMG lançou uma requi-
sição por propostas (RFP - Request for Proposals)
para customização da UML para a engenharia de
sistemas. Esta RFP foi desenvolvida pela OMG
em conjunto com o INCOSE (International Coun-
cil on Systems Engineering).

De acordo com a RFP esta nova linguagem de-
veria suportar, principalmente, especificação, aná-
lise, projeto e verificação de sistemas complexos
(OMG, 2006a): capturando informações do sis-
tema de uma maneira precisa e eficiente, possibi-
litando que isso seja integrado e reutilizado em um
contexto maior; analisando e avaliando os sistemas
especificados, para identificar e resolver requisitos
do sistema, distribuir projetos e suportar inter-
câmbio entre eles; comunicando a informação dos
sistemas, corretamente e consistentemente, entre
diversos participantes de um mesmo projeto (en-
genheiros de software, mecânicos, eletricistas e ou-
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tros).
Em resposta a esta RFP surgiu a SysML (Sys-

tems Modeling Language ou Linguagem de Mode-
lagem de Sistemas) (OMG, 2006b).

O objetivo deste trabalho é avaliar a proposta
da SysML como linguagem para descrição de sis-
temas industriais através da modelagem de uma
unidade experimental de automação industrial.

2 A SysML

A SysML é projetada para prover construções sim-
ples mas poderosas para a modelagem de uma
grande variedade de problemas na engenharia de
sistemas. Ela reutiliza um subconjunto dos mode-
los da UML 2.0, chamado de UML4SysML (devido
ao fato de alguns modelos sofrerem modificações
tornando-o como o próprio nome diz um perfil da
UML para SysML), e provê construções adicio-
nais, com o objetivo de satisfazer as necessidades
da engenharia de sistemas e os requisitos da OMG.

Ela é particularmente efetiva na especificação
de estrutura, comportamento, requisitos e restri-
ções sobre propriedades do sistema para apoiar a
parte de análise. É intenção da SysML ser supor-
tada pelos dois padrões de interoperabilidade em
evolução, o OMG XMI 2.1 (padrão para a troca
de informações entre ferramentas de modelagem
utilizando UML 2.0) e a ISO AP233 (padrão para
troca de informações entre ferramentas das enge-
nharias).

A figura 1 ilustra tanto as modificações ocor-
ridas nos diagramas reutilzados da UML 2.0 bem
como os novos diagramas da SysML. A especifica-
ção da SysML é classificada em três tipos básicos
de modelos: os modelos de estrutura, os modelos
de comportamento e o modelo de requisitos. Para
cada um são definidas construções que são utili-
zadas em um modelo em particular, mas algumas
construções podem ser usadas em conjunto com
vários tipos modelos. As construções, assim como
os modelos, também são classificadas em três ti-
pos: as estruturais, as comportamentais e as cons-
truções ‘cruzadas’ (crosscuting).

As construções entruturais, assim como os di-
agramas estruturais na UML, definem os elemen-
tos estáticos e de estrutura utilizados na SysML.
Os diagramas que incluem as construções estru-
turais são: o diagrama de pacotes, o diagrama de
definição do bloco, o diagrama interno do bloco
e o diagrama paramétrico. E abrangem de forma
mais genérica: os elementos de modelo (refabri-
cam o núcleo de pacotes da UML 2.0 e inclui ex-
tensões para prover algumas capacidades de fun-
damentação e gerenciamento de modelos); os blo-
cos (reutilizam e extendem a estrutura de classes
da UML 2.0 para prover capacidade fundamental
para descrever a decomposição e interconexões do
sistema, e também diferentes tipos de proprieda-
des dos sistemas); as portas e fluxos (provêm a
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Figura 1: Diagramas da SysML (SMT, 2006)

semântica para definir como blocos e partes inte-
ragem através de portas e também como e quais
os itens fluem através delas); e os blocos de restri-
ção (definem como os blocos são estendidos para
serem usados sobre diagrama paramétrico que mo-
dela a rede de restrições sobre as propriedades de
um sistema, para dar suporte à análise, como de-
sempenho, confiabilidade e outros.

Já as construções comportamentais especifi-
cam as partes dinâmicas utilizadas nos diagramas
de comportamento da SysML, incluindo entre eles:
o diagrama de atividades (utilizado para descre-
ver o fluxo de controle e o fluxo de entradas e
sáıdas entre as ações), o diagrama de seqüência,
o diagrama de máquina de estados e o diagrama
de casos de uso, os mesmos utilizados na UML
com pouca ou nenhuma modificação. As cons-
truções comportamentais, utilizadas nos diagra-
mas, são separadas em: atividades (basicamente,
as mesmas definidas na UML 2.0 com algumas ex-
tensões); interações (onde são definidas as cons-
truções para o comportamento baseado em men-
sagens usado no diagrama de seqüência); máqui-
nas de estado (usadas para descrever o compor-
tamento de um sistema baseado em seus estados
e suas transições); e casos de uso (descrevem o
comportamento e a utilização de um sistema em
termos da sua funcionalidade de alto ńıvel).

3 O Sistema Modelado

No Departamento de Automação e Sistemas
(DAS) da Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC) há uma unidade experimental de au-
tomação industrial que é utilizada para demons-
trar a operação de diversas estratégias de controle
usando os mesmos equipamentos e ferramentas de
supervisão e configuração.

A unidade experimental utiliza o Foundation
Fieldbus como estrutura de rede de comunicação
e permite a implementação de aplicações para o
controle de vazão, ńıvel e temperatura. A uni-
dade é composta por diversos dispositivos ‘inteli-
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gentes’, por um CLP (Controlador Lógico Progra-
mável), integrados na rede por uma ponte univer-
sal (que permite conectar uma rede ethernet em
uma rede foundation fieldbus). Possui ainda uma
estação para operação e supervisão da unidade,
constitúıda de um computador e um software de
supervisão, os quais recebem os dados adquiridos
na planta e são apresentados na tela por meio de
animações. Isso integra a estrutura de supervisão
e controle da unidade.

Os dispositivos ‘inteligentes’ (baseados na tec-
nologia foundation fieldbus) são capazes de execu-
tar, de forma distribúıda e dedicada, todas as es-
tratégias de controle necessárias para uma aplica-
ção industrial. No total, a unidade experimental
tem 9 dispositivos: 2 posicionadores de válvula,
4 dispositivos de pressão (2 para medir ńıvel e 2
para medir vazão), 2 dispositivos de temperatura
e 1 dispositivo de corrente. Equipamentos como
inversores de frequência, resistências, transmisso-
res de temperatura, válvulas solenóides, bombas
hidráulicas, sensores óticos de ńıvel e outros com-
plementam a instrumentação da unidade experi-
mental. A figura 2 ilustra a unidade experimental.

AutomationDomain.thePlant:ThePlant

«system»

User

ibdContextDiagram.pdf   1ibdContextDiagram.pdf   1 20/4/2005   18:56:0020/4/2005   18:56:00

Figura 2: Unidade Experimental

4 Modelagem em SysML

A unidade experimental foi usada para aplicar os
modelos da SysML de forma a descrever sua es-
trutura, comportamento e requisitos do ponto de
vista da engenharia de sistemas.

O diagrama de definição do bloco (BDD) des-
creve a estrutura do sistema ou do subsistema uti-
lizando, como unidade básica, os blocos. As rela-
ções entre eles (composição, herança, agregação e
outras) e a forma do diagrama são as mesmas uti-
lizadas no diagrama de classes da UML 2.0. A
figura 3 ilustra o diagrama de definição do bloco
para o sistema da unidade experimental, o qual é
composto por três subsistemas. A unidade expe-
rimental foi dividida em: subsistema f́ısico, sub-
sistema de controle e subsistema de supervisão.
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1..*

PhysicalSubSystem

«block»

1..*

Device

«block»

1..*
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«block»
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1
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Figura 3: BDD - Estrutura do Sistema

O subsistema f́ısico é a parte do sistema a
qual mostra a estrutura f́ısica em termos de equi-
pamento instalado. O diagrama de definição do
bloco mostrado na figura 4 ilustra este subsistema
que é composto por diferentes tipos de equipamen-
tos como válvulas, transdutores, tanques e outros.

O subsistema de controle contém e agrega as
partes do sistema responsáveis pela execução das
estratégias de controle. Fazem parte dele a rede
Foundation Fieldbus, o CLP e a ponte universal
que conecta a planta controlada com o sistema de
supervisão. Já o subsistema de supervisão é res-
ponsável por verificar o funcionamento da estraté-
gia de controle implementada através da aquisição
de dados dos dispositivos e a disponibilização des-
tes ao usuário na forma de animações, gráficos ou
mesmo dados para simulações de comportamento
da unidade controlada.

O diagrama interno do bloco (IBD) descreve
a estrutura interna de um bloco, suas partes e as
conexões entre elas. As conexões são feitas atra-
vés da utilização de portas de fluxo, onde podem
fluir matéria, energia ou dados ou portas de ser-
viço, que conectam os serviços providos e/ou re-
queridos por um determinado bloco. A figura 5
mostra como os equipamentos estão instalados na
unidade experimental. Pode-se ver o fluxo de di-
versos elementos no sistema, tanto o sentido do
fluxo como a especificação ‘do quê’ flui. Por exem-
plo, FS FLUID especifica um fluido (flow specifi-
cation) que passa por diversos elementos do sis-
tema, podendo ser desde simples água até algum
subproduto de petróleo.

Na figura 6 o IBD do subsistema de controle
descreve a interconexão dos diversos dispositivos
da planta em um barramento foudation fieldbus,
assim como na figura anterior, pode se perceber a
existência das especificações de fluxo que descre-
vem o quê flui entre os equipamentos instalados
na rede.

Já a figura 7 mostra como os dispositivos es-
tão conectados com o supervisório em uma visão
de disponibilização de serviços, uma visão lógica
do sistema. Neste caso as portas utilizadas são
portas de serviço e não de fluxo e, como foram
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Figura 4: BDD - Subsistema F́ısico

reutilizadas da UML, trazem consigo todos os ele-
mentos associados, como as interfaces requeridas
e providas pelos serviços especificados.
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Figura 6: IBD - Subsistema de Controle
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Figura 7: IBD - Subsistema Supervisório

O diagrama paramétrico modela uma rede de
restrições sobre as propriedades do systema para
dar suporte à análise. Pode ser utilizado para

identificar parâmetros de desempenho, relaciona-
mentos entre parâmetros e expressões matemáti-
cas, valores estáticos ou outros parâmetros que in-
tegram a rede de restrições. A figura 8 ilustra
um relacionamento paramétrico de um bloco de
função (um PID) contido em um dispositivo, no
exemplo um dispositivo de temperatura ilustrado
na figura 9.
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Figura 8: PAR - Equações de Controle
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Figura 9: IBD - Dispositivo de Temperatura

Com o diagrama de casos de uso (UC)
procura-se, de forma simplificada, mostrar o com-
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fIn:FS_FLUID

tt2:TemperatureDevice

1..* «block»

AI1_IN:Temperature

lt2:LevelDevice

1..* «block»pHigh:Pressure

pLow:Pressure

v6:Valve

1..* «block

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID

v7:Valve

1..* «block

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID
v9:Valve

1..* «block

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID

ct1:CurrentDevice

1 «block»
AO1_OUT:EletricCurrent

lt1:LevelDevice

1..* «block»

pHigh:Pressure

pLow:Pressure

tt1:TemperatureDevice

1..* «block»

AI1_IN:Temperature

pt1:PositionerDevice

1..* «block» fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID

v4:Valve

1 «block»

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID
v8:Valve

1..* «block

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID

v3:Valve

1 «block»

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID
v2:Valve

1 «block»

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID

v5:Valve

1..* «block

fOut:FS_FLUID

fIn:FS_FLUID

epInWP2:EletricPowerepInWP1:EletricPower fOut:FS_FLUIDfIn:FS_FLUID
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Figura 5: IBD - Subsistema F́ısico

portamento de um sistema à um agente externo
ao sistema. Apresenta o sistema através da pers-
pectiva do usuário, como funções, serviços e qual
usuário é responsável por eles. Este diagrama é
utilizado para descrever os usos de um sistema. A
figura 10 mostra uma visão da unidade do ponto
de vista de operação da mesma. De todos os di-
agramas, os casos de uso são os mais abstratos,
flex́ıveis e informais e servem de base para outros
diagramas, principalmente, os de seqüência.
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Figura 10: Os Casos de Uso de Operação

O diagrama de seqüência (SD) descreve o
fluxo de controle entre os usuários e o sistema ou
entre parte de um sistema. Identifica a seqüência
com a qual os eventos ocorrem em um determi-

nado processo ou caso, mostrando os elementos
envolvidos nos disparos dos eventos e a ordem em
que são realizados. Este diagrama é baseado no
diagrama de casos de uso existindo, normalmente,
um diagrama para cada caso de uso. Obviamente
o diagrama de seqüência também está relacionado
com o diagrama de blocos já que estes são elemen-
tos de interação do sistema. A figura 11 ilustra o
caso de operação da planta.

SuperviseThePlant

Ref

AdjustingControlParameters

Ref

opt

SensorInputs

Ref

ActuatorOutputs

Ref

ControlStrategyAction

Ref

parallel

parallel

loop

user:User thePlant:ThePlant

sd StartThePlant

Ref

StopThePlant

Ref
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Figura 11: SD - Operação da Planta

O diagrama de atividades (ACT) enfatiza as

XII CBA - XII Congresso Brasileiro de Automática
Salvador - BA, 3-6 de outubro de 2006



entradas e sáıdas, seqüências e condições. Ele
provê uma ligação flexivel entre os blocos e seus
comportamentos. Este diagrama sofreu extensões
para dar suporte aos diagramas de blocos funci-
onais (EFFBD) e para o fluxo de controle tanto
cont́ınuo quanto discreto. A figura 12 mostra as
atividades para uma estratégia de controle de ńı-
vel.
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Figura 12: ACT - Controle de Nı́vel

5 Considerações

Neste artigo foi avaliada a SysML como proposta
para a modelagem de sistemas de automação in-
dustrial.

Apesar de apresentar uma curva de aprendi-
zado ı́ngreme, a linguagem permite a construção
de diagramas que facilmente representam a estru-
tura do sistema que está sendo construindo. Atra-
vés de seus diagramas é posśıvel ter uma idéia do
produto final.

A maior dificuldade enfrentada com a SysML
não é o fato de estar em uma versão preliminar. O
grande problema é que em 6 meses a especificação
mudou 4 vezes, sendo a última vez no ińıcio de
abril de 2006, versão 1.0. Esta última parece ser
a mais estável e provavelmente a que será aprimo-
rada até se tornar um padrão adotado pela OMG.

A construção de alguns diagramas não é muito
intuitiva. O fato de, em um mesmo diagrama,
ser posśıvel representar visões diferentes de um
mesmo modelo, dependendo das construções que
são utilizados em conjunto com ele, não ajuda o
engenheiro de sistemas. Dependendo do tamanho
do sistema, a quantidade de diagramas cresce as-
sustadoramente a medida que se aumenta o deta-
lhamento.

Devido ao fato de vários diagramas serem ad-
vindos da UML 2.0, muitos dos modelos fazem
referência à especificação da mesma (inclusive os
que foram modificados). Isso torna o trabalho de
modelagem mais dif́ıcil para quem não conhece a
UML. A especificação da SysML é um documento
pequeno quando comparado ao da UML, isso dá
ao modelador a ilusão de que o trabalho é mais
simples.

Para este artigo optou-se por uma visão mais
genérica do sistema e do subsistema fisico, in-

cluindo alguns diagramas novos para que se tivesse
uma idéia do que está sendo feito. Infelizmente,
esta escolha foi motivada pelo pouco espaço dis-
pońıvel para expor o trabalho. Como resultado
diversos diagramas (inclusive alguns novos), que
contemplariam uma visão mais profunda do sis-
tema, ficaram fora do artigo. Apesar disso os di-
agramas inclúıdos permitem uma avaliação preli-
minar do potencial da SysML.

A linguagem é realmente bastante poderosa e
até o momento suportou as exigências. É uma li-
guagem mais fácil de entender para o engenheiro
de sistemas quando se olha para os diagramas do
que quando se tem que fazê-los. Em outras pala-
vras, a revisão dos diagramas por outros engenhei-
ros não vai exigir o mesmo ńıvel de treinamento
que o engenheiro de sistemas precisa para dese-
nhar os diagramas.

Apesar dos problemas, o resultado é positivo.
A SysML realmente permite ao engenheiro de sis-
temas descrever o sistema, considerando simulta-
neamente aspectos de hardware e de software as-
sociados na unidade de automação.
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