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RESUMO 
Realizou-se neste trabalho um estudo de um modelo matemático já existente criado 

para representar o ciclo operacional do transporte de madeira em áreas de fomento florestal 
através da utilização de Redes de Petri Ordinárias. O cenário proposto anteriormente foi 
remodelado neste trabalho com a utilização de Redes de Petri Coloridas com Expressões da 
Lógica Proposicional, e através desta modificação foi possível simplificar o modelo adicionando 
algumas particularidades disponíveis nesta representação. 

PALAVARAS CHAVE. Logística, Redes de Petri Colorida, Lógica proposicional 

ABSTRACT 
It was conducted in this work a study of an existing mathematical model created to 

represent the operational cycle of wood transport in forest areas using Ordinary Petri Nets. The 
proposed scenario was remodeled in this work using Colored Petri Nets with Propositional Logic 
Expressions, and with this modification it was possible to simplify the model adding some 
specific features available in this representation. 
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1. Introdução 
O objetivo deste trabalho é representar matematicamente um cenário logístico de 

transporte de madeira apresentado no artigo [1], com a modelagem de Redes de Petri Colorida 
com expressões da Lógica Proposicional (RdPCeLP). Este modelo é uma extensão das Redes de 
Petri coloridas, que por sua vez é uma extensão das Redes de Petri Ordinárias (RdP). 

Rede de Petri é uma ferramenta promissora para descrever e estudar sistemas de 
processamento de informação que são caracterizados por serem concorrentes, assíncronos, 
distribuídos, paralelos e estocásticos [3]. Esta rede é uma ferramenta de modelagem gráfica e 
matemática. Como ferramenta gráfica elas podem ser utilizadas para comunicação visual, similar 
aos diagramas de fluxo de dados e redes. Além disso, elas podem simular as atividades dinâmicas 
e concorrentes de sistemas. E, como ferramenta matemática, é possível definir um conjunto de 
equações algébricas e outros modelos matemáticos [2]. 

Os elementos básicos de uma Rede de Petri são os lugares, transições e fichas. Os 
lugares são representados por um círculo e podem ser considerados como estados dentro de um 
sistema. As transições são representadas por uma barra vertical ou um retângulo e podem ser 
consideradas como eventos que ocorrem no sistema. As fichas são representadas por pontos em 
um lugar e podem ser consideradas como se a condição associada ao lugar é verificada [3]. 

Já as Redes de Petri Coloridas com Expressões da Lógica Proposicional, incrementam 
nas Redes de Petri a linguagem lógica, que torna o sistema mais dedutivo e completo, e traz para 
a linguagem matemática as condições e variáveis vindas do sistema. No caso em questão o 
sistema analisado é um exemplo de cadeia logística de transporte de madeira, que tem como 
variáveis a disponibilidade ou não de madeira, veículo para transporte e máquinas para 
carregamento e descarregamento. 

 

2. Aplicação da modelagem 
 

 
Modelagem proposta utilizando RdPCeLP 
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Legenda 

 
 
Baseando-se no artigo [1] foi realizada uma reestruturação da modelagem proposta em 

Rede de Petri Ordinária para uma nova modelagem, a Rede de Petri Colorida com Expressões da 
Lógica Proposicional buscando a simplificação do modelo e uma maior objetividade do processo. 
Isto é possível, pois o método utilizado une o poder de representação das Redes de Petri com o 
poder da linguagem lógica [2]. 

O cenário analisado engloba todo o ciclo operacional do transporte da madeira, desde a 
etapa de carregamento dos caminhões na propriedade rural, passando pelo deslocamento até os 
depósitos com estocagem do material, e o retorno do caminhão até a propriedade rural dando 
continuidade ao ciclo. 
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