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Introdução

O que é o Grafcet?
• é um método gráfico de apoio à concepção de sistemas industriais 

automatizados,
• que permite representar, através de modelos do tipo dos gráficos

de estados, o comportamento de sistemas sequenciais.

Onde reside o seu interesse?
• a partir do modelo Grafcet de um sistema, pode ser gerado 

automaticamente o programa do controlador desse sistema,
• sendo muito mais simples construir o modelo Grafcet, do que 

desenvolver o programa do controlador.
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Introdução

Na fase de concepção de sistemas automatizados, o Grafcet
oferece a possibilidade de:

• descrever o funcionamento de sistema complexos através de
modelos compactos e, dessa forma, estruturar a concepção desse 
sistemas;

• com base nos modelos, simular o funcionamento dos sistemas e,
assim, detectar e eliminar eventuais erros de concepção antes de
passar à fase de implementação;

• a partir do modelo do sistema, gerar automaticamente o programa
do autómato programável.
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Introdução

Relativamente aos gráficos de estados convencionais, o Grafcet 
introduz a possibilidade de representar:

• a sincronização de operações entre subsistemas, que podem 
decorrer em simultâneo ou em alternativa; 

• o funcionamento dos sistemas segundo vários níveis de detalhe
(semelhante à programação estrutu;

• as interacções entre sistemas de controlo organizados 
hierarquicamente; 

o que não é possível representar de forma simples com os gráficos de
estados.
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Introdução

Na concepção dos sistemas industriais automatizados, a construção
do modelo Grafect é uma etapa intermédia entre a especificação do
sistema e o programa final.

Modelação Codificação 

Especificação Modelo Programa

LD      I1
AND   I2
ST       Q4
LD      I3
CU      C3

...
...

após premir o botão de início,
o motor entra em movimento 
com velocidade lenta ;
após a passagem de 30 peças, 

...
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Exemplo inicial: prensa automatizada

Na figura está 
representada 
uma prensa 
automatizada,
na qual são 
fabricadas peças 
por compressão 
de um material 
em pó.
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Funcionamento

• A prensa é constituída por um punção inferior fixo, um punção
superior móvel e uma matriz também móvel e o seu ciclo de
funcionamento é o seguinte:

• com a matriz e o punção superior nas suas posições alta, é
colocada a matéria prima na matriz;

• depois do operador premir o botão de início de ciclo, o punção 
desce comprimindo a matéria prima, após o que regressa à
posição inicial;

• de seguida, a matriz desce para permitir a evacuação da peça,
após o que regressa à sua posição alta.
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Especificação tecnológica

• O material é colocado manualmente 
pelo operador;

• o punção superior e a matriz são 
accionados por cilindros hidráulicos de
duplo efeito;

• as posições altas e baixas destes 
dispositivos são detectadas pelos 
interruptores fim-de-curso a1, a0, b1 e 
b0;

• a evacuação da peças é efectuada por 
jacto de ar comprimido comnadado por 
uma electroválvula.
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Modelo
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4.1. Noções fundamentais
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Grafcet: Noções fundamentais

Etapa: Representa um dos estados do sistema, ou de uma parte do
sistema.

Transição: Representa uma evolução possível entre dois dos estados
do sistema.

Acção: Representa uma ordem enviada ao processo físico quando 
estiver activa a etapa a que a acção está associada.

Receptividade: Representa uma condição associada a uma transição,
cujo valor depende do estado do processo físico e que autoriza o 
disparo dessa transição.
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Alternância etapa - transição

• Qualquer que seja a sequência percorrida num Grafcet deve existir sempre 
uma alternância entre etapas e transições, isto é:
• duas etapas nunca podem estar ligadas directamente, mas devem estar 

separadas por uma transição;
• duas transições nunca podem estar ligadas directamente, mas devem estar 

separadas por uma etapa.

• Sendo assim, não 
são permitidas as
seguintes estruturas:
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Interface com o processo físico

Num modelo Grafcet, tipicamente:

• os sinais provenientes dos
detectores estão associa-
dos às receptividades

• os ordens enviadas 
aos actuadores estão 
associadas às acções

• as etapas e as
transições definem 
a estrutura do programa 
do controlador
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Estrutura do programa 
do controlador 
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Convenções

• As etapas activas são assinaladas através de (*) na parte
inferior do símbolo da etapa.

• A numeração das etapas é qualquer.

• Por defeito, as ligações entre etapas e transições são da direita 
para  a esquerda e de cima para baixo.

• Ligações de baixo para cima e da direita para a esquerda 
devem ser assinaladas com seta.
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Sequências de operações simultâneas (nós do tipo AND)

Considere-se a associação dos 3 postos de trabalho automáticos
representada junto e cujo funcionamento é o seguinte:

• após a rotação da mesa, são 
iniciadas, em simultâneo, 
as operações nos 3 postos;

• após a conclusão das
operações nos 3 postos, é
executada uma nova rotação 
da mesa.
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Sequências de operações simultâneas

• Neste sistema, existem dois pontos de sincronização dos 3 postos, no
início e no fim das respectivas sequências de operações.

• Uma vez iniciadas, as operações em cada posto decorrem 
independentemente do avanço das operações nos outros postos.

• No Grafcet, este tipo de sincronização, correspondente a nós do tipo
AND, é representada através de um traço duplo, conforme 
representado nos modelos anteriores.

• De notar que cada etapa representa o estado de um subsistema. O
estado global do sistema num dado instante é representado pelo 
conjunto de etapas activas nesse instante.
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...

10 20 30

11 21 31

16 28 37

início em simultâneo das 
operações nos 3 postos
(activação simultânea das 
etapas 10, 20 e 30)fim de rotação

rodar mesa

"1"
nova rotação depois de concluídas 
as operações nos 3 postos
 (etapas 16, 28 e 37 
simultâneamente activas)

0

sequências nos 3 postos evoluem 
independentemente  umas das outras
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Sequências de operações alternativas (nós do tipo OR)

Considere-se o sistema de transporte do tipo pórtico representado
na figura e cujo funcionamento é o seguinte:

• o operador selecciona o posto para onde se deve deslocar o carro;

• este, conforme a sua posição inicial, desloca-se para a
esquerda ou para 
direita;

• após atingir o posto 
seleccionado, ...
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Sequências alternativas: modelo Grafcet

• Neste sistema, a partir do estado de repouso, o sistema pode executar 
uma de várias sequências de operações alternativas.

• Depois de concluída essa sequência de operações, o sistema regressa 
ao seu estado de repouso.

• De notar que cada transição representa uma evolução possível do
estado do sistema.

• Quando as sequências alternativas são exclusivas (como acontece 
neste caso), é necessário garantir que as transições de entrada dessas 
sequências são incompatíveis, isto é, que nunca podem ser
simultaneamente verdadeiras, mesmo em caso de avaria ou de erro
do operador.
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Sequências alternativas: modelo Grafcet
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a partir do repouso, o sistema pode  executar 
uma  de 3 sequências de operações alternativas
(disparo da transição 10, ou 20 ou 30)

o sistema regressa ao estado de repouso depois 
de concluída a sequência de operações
(disparo da transição 17, ou 29 ou 38)

0

17 29 38

10 20 30

sequências executadas em alternativa
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Regras de evolução

As regras de evolução do Grafcet determinam a evolução da situação* 
do Grafcet, isto é, a activação e a desactivação das etapas.

São cinco as regras de evolução:
• Inicialização
• Validação
• Disparo
• Disparos simultâneos
• Activação/desactivação simultânea

* Nota: por situação do Grafcet designa-se o conjunto de etapas 
activas num determinado instante.
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1. Inicialização

• As etapas inicialmente activas são assinaladas através de um
duplo traço.

Exemplo
• Quando o sistema de controlo 

representado pelo Grafcet 
junto entra em funcionamento, 
as etapas 1 e 3 são  
imediatamente activadas,
tal como as saídas O1, O3 e O5.

1

2 3

O1, O3

O5
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2. Validação

• Uma transição está validada ou não validada.
• Está validada se todas as suas etapas de entrada estiverem 

activas.

Exemplos:

t3

t4 t5 t6
t1 t2

Nestas figuras:
• as transições t1, t2, t4 e t5 estão validadas
• as transições t3 e t6 não estão validadas
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3. Disparo

• Uma transição é disparada se estiver validada e a receptividade que 
lhe está associada tomar o valor lógico “1”.

• O disparo de uma transição provoca a desactivação das etapas de
entrada e a activação das etapas de saída dessa transição.

Exemplos:

t1 t11 1 t3 t3
t1 t11
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3. Disparo (cont.)

Exemplos:

t41 t4

t21 t2

t11 t12 t131 11 t11 t12 t13
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4. Disparos simultâneos

• Várias transições simultâneamente “disparáveis” são disparadas em
simultâneo.

Exemplos:

t91 t91 t9 t9

t11 t12 t131 10 t11 t12 t131 10
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5. Activação e desactivação simultâneas

• Se, simultaneamente, uma etapa é activada e desactivada pelo disparo 
simultâneo de duas transições, então essa etapa permanece activa.

Exemplos:

t1

t1

1

1

t1

t1

1

1
t91 t91
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4.2. Noções complementares



LEEC, Automação Industrial, Ramos TEC e Energia. 2002/03 (versão 3.0)                           31                        José António Faria

Noções complementares: Introdução

Além das noções fundamentais apresentadas:
• etapa, transição, receptividade e acção
• regras de evolução

o Grafcet define um conjunto de noções complementares que 
no seu conjunto pemitem construir modelos compactos, logo
mais facilmente compreensíveis, de sistemas complexos:
• variáveis internas;
• acções condicionais, pontuais;
• temporizações;
• macro-etapas
• macro-acções
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Variáveis internas

• A variável Xi representa uma variável booleana tal que:

• se a etapa i activa então Xi = verdadeiro
• se a etapa i não activa      então Xi = falso

t1

3 15

4

x15 t1

3 15

4

x15
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Acções condicionais

• Uma acção condicionada associada a uma etapa, apenas é executada 
quando, além dessa etapa estar activa, se verifica uma outra condição 
lógica adicional.

Exemplo: a saída O4 é activada se, quando a etapa 4 estiver
activa, a entrada I6 tomar o valor “1”.

t1

3

4

I7

O3

O5
I6: O4

x4

I6

O5

O4
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Acções pontuais

• Por defeito as acções são contínuas e executadas enquanto as etapas a que 
estão associadas estiverem activas. As acções pontuais, ao contrário, são 
executada momentaneamente. 

• A duração das acções pontuais é insignificante em face das constantes de 
tempo do sistema 
físico controlado, mas é suficiente 
para produzir um efeito ao nível 
interno do controlador, por exemplo 
incrementar um contador ou 
disparar um temporizador. t1

3

4

I7

O3

P  O5

P  CU  C2
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Acções memorizadas

• As acções memorizadas continuam a ser executadas depois da etapa a que 
estão associadas ter sido desactivada, e até que seja dada uma ordem em
contrário.

• Estas acções são 
assinaladas com *, 
como no exemplo
ao lado.

O3, O5

O1, O5, O3

O1, O9, O5

O4

O3, O5
*

O1, O3

O1, O9

O4, O5
*
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Temporizações

A notação t / i / T designa uma variável que toma o valor lógico
“1” depois de ter decorrido o período T após a activação da etapa i.

Exemplo: 20 segundos após a activação da etapa 13, se nessa altura
a etapa ainda estiver activa, a variável t / 13 / 20 seg toma
o valor lógico “1”.

x7

t / 7 / 20 seg

20 seg

< 20 seg
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Temporizações

• As variáveis temporizadas podem ser associadas a acções ou a
transições.

Exemplo:

13

14

I7

t / 13 / 20 seg: O3

O5

t / 14 / 1 min

x13

O5

O3 20 seg

1 mint / 14 / 30 seg: O7

x14

30 seg
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Temporizações

Nota:

• Como se verá*, o software de programação que será utilizado 
nas aulas práticas, para suportar a programação de 
temporizações, associa a cada etapa i uma variável Xi.T que 
contém o tempo decorrido desde a activação dessa etapa.

• Para resolver os exercícios que lhes serão propostos, os 
alunos podem optar por utilizar a notação definida pela 
norma do Grafcet (t/Xi/T) ou as variáveis Xi.T.

* Anexo: Programação em Grafcet com o software PL7
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4.3. Exemplo de aplicação: partilha de recursos
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Exemplo: Sistema de transporte

• Na figura seguinte está representado o sistema  de transporte de 
materiais entre dois postos de trabalho P1 e P2 e um armazém Px. 

• O carro C1 efectua os transportes de material entre o posto de fabrico
P1 e o posto de entrada do armazém Px. O movimento deste carro é 
comandado pelos sinais Av1 e Rec1, respectivamente, para fazer 
avançar C1 no sentido de P1 para Px, e para fazer C1 recuar de Px 
para P1.

• De forma idêntica, o 
carro C2, que 
transporta materiais 
entre P2 e Px, é 
comandado pelos 
sinais Av2 e Rec2.

P1

P2

Px

AvRec
e1

e2

C2

C1
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Exemplo: Sistema de transporte

...

• O ciclo de operações efectuado por C1 é o seguinte:
• uma vez no posto P1, aguarda a activação do sinal fc1 que 

indica o fim da operação de carga neste posto;
• então, C1 desloca-se até ao ponto E1, situado à entrada da 

parte comum da trajectória dos dois carros;
• se o troço estiver desocupado, C1 avança imediatamente até 

Px;
• no caso contrário, C1 aguarda em E1 que C2 abandone o troço 

comum para, só então, avançar até Px;
• uma vez chegado a Px aguarda o sinal fdx que indica a 

conclusão das operações de descarga em Px, após o que 
regressa a P1;

• Para C2, o ciclo de operações é idêntico.
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O problema da partilha de recursos

• O exemplo de aplicação anterior introduz um novo tipo de problema 
designado por “partilha de recursos”.

• Os problemas de partilha de recursos estão associados às situações 
em que:

1.  Dois ou mais utilizadores disputam o acesso a um dado
recurso;

2.  Esse recurso apenas pode ser acedido por um utilizador de 
cada vez (acesso em regime de exclusão mútua).
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Noção de recurso partilhado

No exemplo anterior, o recurso partilhado consiste troço comum aos 
trajectos efectuados pelos dois carros de transporte, dado que esse 
ttroço apenas pode ser acedido por um dos carros de cada vez.

P1

P2

Px

AvRec
e1

e2

C2

C1

recurso partilhado
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Noção de recurso partilhado

• De uma forma geral, entende-se por “recurso partilhado” um dado
subsistema cuja utilização pode ser solicitada por vários 
utilizadores ao mesmo tempo, mas só um desses utilizadores o
pode utilizar de cada vez.

• Outro exemplo típico de recurso partilhado consistirá num robot 
de carga que sirva simultaneamente várias máquinas cujas 
operações internas evoluam independentemente uma das outras, 
conforme o exemplo seguinte.
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Recurso partilhado: outro exemplo

• A célula flexível de 
fabrico representada 
na figura ao lado 
produz dois tipos de 
peças distintos: A e B.

• Cada uma das 
máquinas (M1 e M2) 
e o robot manipulador 
(MNP) apenas pode 
operar uma peça de 
cada vez.

T1

M1

M2

MNP

T2
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Recurso partilhado: outro exemplo

Os processos de fabrico dos dois tipos de peças são os seguintes.

Peças Tipo A

i.   Transporte T1      M1     (Mnp)
ii.  Operação O11                (M1)
iii. Transporte M1     M2     (Mnp)
iv. Operação O12                (M2)
v.  Transporte M2     T2      (Mnp)

Peças Tipo B

i.   Transporte T1      M2     (Mnp)
ii.  Operação O21                (M2)
iii. Transporte M2     M1     (Mnp)
iv. Operação O22                (M1)
v.  Transporte M1     T2      (Mnp)
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Recurso partilhado: outro exemplo

Neste sistema:

• se chegar uma nova peça do tipo A à célula através do tapete 
T1, a peça terá de aguardar em T1 até que o robot MNP e a 
máquina M1 estejam livres para poder ser efectuado o 
transporte de T1 para M1;

• quando a M1 termina a operação sobre uma peça do tipo B, a 
peça só poderá ser retirada de M1 e transportada para T2 
quando o robot MNP estar livre;

• ... 
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Bloqueio (“deadlock”)

• Note-se que o facto de se garantir a exclusão mútua no acesso 
aos recursos partilhados, não é suficiente para se evitarem 
situações de bloqueio.

• De facto, na célula de fabrico anterior, o ocorrerá uma situação
de bloqueio (“deadlock”) se:

• a máquina M1 estiver ocupada com uma peça do tipo A 
à espera que a máquina M2 fique livre,

• a máquina M2 estiver ocupada com uma peça do tipo B 
à espera que a máquina M2 fique livre.
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Recurso partilhado: mais um exemplo

• Também no domínio da informática são frequentes as situações 
em que existem recursos partilhados que tem de ser acedidos em 
regime de exclusão mútua (impressoras, ficheiros, ...).

• Uma das situações mais típicas prende-se com acesso a tabelas 
(ficheiros) de bases de dados num sistema de informação 
distribuído, conforme o exemplo seguinte, relativo a uma 
aplicação bancária, ilustra.
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Recurso partilhado: mais um exemplo

Processo Balcão

i.   Ler saldo actual na bdd
ii.  Calcular novo saldo
iii. Actualizar saldo na bdd

Processo ATM

i.   Ler saldo actual na bdd
ii.  Calcular novo saldo
iii. Actualizar saldo na bdd

Código Saldo
Tabela Clientes
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Recurso partilhado: mais um exemplo

Saldo inicial: 200c

ATM (levantamento 50c)

i.   Ler saldo (100c)
ii.  Novo saldo (50c)

iii. Actualizar (50c)

Balcão (depósito 100c)

i.   Ler saldo (100c)
ii.  Novo saldo (150c)

iii. Actualizar (150c)

Saldo final: 50c
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Recurso partilhado: mais um exemplo

• Para evitar o problema ilustrado pela situação anterior, o acesso 
em escrita à tabela que contém os saldos das contas dos clientes
tem de ser efectuado em regime de exclusão mútua.

Nota: Já o acesso em leitura à mesma tabela não requer 
exclusão mútua.

• Tal como no exemplo da célula de fabrico, também no acesso às 
tabelas de bases de dados em regime de exclusão mútua, são 
frequentes as situações em que podem surgir situações bloqueio. 
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Representação em Grafcet das situações de partilha de recursos

• A resolução dos conflitos induzidos pela existência de recursos 
partilhados é um problema fundamental da automação industrial.

• Recorrendo ao Grafcet, são possíveis 3 tipos de soluções para 
representar a partilha de recursos:
• representação pela estrutura do Grafcet;
• representação pela interpretação do Grafcet;
• representação mista.

• Estas soluções são exemplificadas a seguir para o sistema de
transporte descrito anteriormente. 
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Comentários

1. Representação pela estrutura

• A cada recurso partilhado é associada uma etapa (neste exemplo a
etapa 1) tal que, quando essa etapa está activa o recurso está livre e,
quando está inactiva, o recurso está ocupado.

• A receptividade X12 associada à transição da etapa 22 para a etapa 23 
é necessária devido à regra de evolução 4 (disparos simultâneos). 

• De facto, se as receptividades das transições 12/13 e 22/23 fossem,
ambas, iguais a “1”, e se os dois carros chegassem simultaneamente 
aos postos e1 e e2, ambos avançariam para o troço comum.
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Comentários (cont.)

2. Representação pela interpretação

• Por interpretação designa-se o conjunto das receptividades de um
Grafcet.

• A representação pela interpretação dá origem a gráficos mais simples
que a representação pela estrutura. No entanto:
• se o mesmo recurso for partilhado por vários utilizadores, as

expressões das receptividades que condicionam o acesso ao 
recurso tornam-se muito extensas.

• a existência de um recurso partilhado é menos evidente pois a
estrutura do gráfico não reflecte explicitamente essa característica.  
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Comentários (cont.)

3. Representação mista

• A representação mista é uma solução de compromisso entre as duas 
anteriores pois:

• a própria estrutura do gráfico reflecte a existência de um recurso 
partilhado, o que facilita a compreensão do modelo;

• limita o tamanho das expressões das receptividades associadas à
ocupação do recurso pois, ao contrário do que se passa na 
represntação pela interpretação, não é necessário incluir nessas 
expressões todas as etapas de cada utilizador que podem estar 
activas quando o recurso está ocupado.
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4.4. Macro-etapas e macro-acções 
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Macro-etapas: Conceito

• Na representação de  sistemas complexos, é vantajoso utilizar 
modelos estruturados segundo vários níveis de detalhe, 
conforme esquematizado pela figura seguinte.
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Macro-etapas: Conceito

• Para suportar este tipo de modelos, o Grafcet define o conceito 
de macro-etapa: representação 
única de um conjunto de etapas 
e de transições.
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Macro-etapas: Conceito

Uma macro-etapa pode conter outras macro-etapas
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Macro-etapas: Conceito

5

6

M30

E30

31

37

S30

Etapa de entrada
da macro-etapa

Etapa de saída
da macro-etapa

5

6

E30

31

37

S30

Expansão da
macro-etapa

• Uma macro-etapa 
representa um
conjunto de etapas
e de transições 
designados por
“expansão da
macro-etapa”.
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Macro-etapas: Conceito

• As macro-etapas do Grafcet são equivalentes às subrotinas das
linguagens de programação.

• Recorrendo a macro-etapas, o funcionamento dos sistemas pode ser
representado segundo vários graus de detalhe.

• As macro-etapas são assinaladas através do símbolo 

• A mesma macro-etapa pode ser invocada em
diferentes pontos do modelo.

M30
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Macro-etapas: Exemplo de aplicação

• Para exemplificar a utilização de macro-etapas, considere-se a célula de 
fabrico descrita anteriormente, onde são produzidos dois tipos de peças 
A e B.

T1

M1

M2

MNP

T2

• As peças chegam à célula 
através do tapete T1, daí são 
transportadas para as máquinas 
M1 ou M2 pelo robot 
manipulador Mnp, após o que 
são evacuadas pelo tapete T2.
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Macro-etapas: Exemplo de aplicação

Pretende-se desenvolver o modelo Grafcet do comando deste sistema
admitindo-se que:

• a cada operação de transporte Txy entre os pontos x e y corresponde 
a macro-etapa MTxy

• a conclusão de cada uma destas operações é sinalizada pelo sinal
fim_Txy

• a cada operação de trabalho Oij corresponde a macro-etapa MOij

• a conclusão de cada uma destas operações é sinalizada pelo sinal
fim_Oij

• a presença de uma nova peça do tipo A (B) no tapete de entrada T1 é 
sinalizada pelo sinal pA (pB).



LEEC, Automação Industrial, Ramos TEC e Energia. 2002/03 (versão 3.0)                           69                        José António Faria

1010

pA

Macro-etapas: Exemplo de aplicação

fim_TT1M1

O11

fim_O11

TT1M1

fim_TM1M2

O12

fim_O12

TM1M2

fim_TM2T2

TM2T2

• O modelo do processo de 
fabrico das peças do tipo A, 
ignorando a existência de 
recursos partilhados, é o 
seguinte.

Nota: o modelo 
correspondente às peças do 
tipo B é, em tudo, idêntico. 
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Macro-etapas: Exemplo de aplicação

Dado que o sistema contém 3 recursos partilhados:
• robot manipulador Mnp;
• máquinas M1 e M2;

o modelo terá de incluir três etapas (40, 41 e 42), que
representam o estado de cada um destes recursos: 

etapa activa       =   recurso disponível
etapa desactiva  =   recurso indisponível
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Macro-etapas: Exemplo de aplicação

Nota:

Além das etapas associadas aos recursos partilhados, o modelo completo 
do sistema inclui um conjunto de etapas de “espera” adicionais, 
correspondentes às situações em que as peças aguardam a libertação dos 
recursos requeridos para executar a próxima operação do seu processo de 
fabrico.
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Macro-acções: Conceito

• As macro-acções correspondem a ordens que actuam sobre o 
estado global de um Grafcet.

• Os 4 tipos principais de macro-acções são: 

Bloquear: inibir o disparo das transições
Reinicializar: voltar ao estado inicial do gráfico
Forçar: impôr um determinado conjunto de etapas activas
Desactivar: desactivar todas as etapas
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Macro-acções: Conceito

• As macro-acções permitem representar as interacções em
sistemas de controlo hieráquicos, onde um Grafcet de nível
superior, tipicamente correspondente ao sistema de supervisão,
pode condicionar os Grafcets de controlo das máquinas locais.

• As macro-acções são, sobretudo utilizadas nas situações de
inicialização e de avaria. Através delas, o sistema supervisor
pode:
• bloquear (congelar) a situação dos Grafcets subordinados;
• reinicializar a situação desses Grafcets;
• impôr, de forma permanente, uma determinada situação a

esses Grafcets.
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Macro-acções: Conceito

• No Grafcet, estas interacções são representadas através de um tipo
de acção especial, designado por macro-acção e a que corresponde
a notação F / G : S

• Um acção deste tipo “força” (isto é, impõe) a situação S no grafcet
G.

• Exemplo:
• a macro- acção F / Contr1: (10, 20) impõe a situação (10, 20)

ao grafcet Contr1;
• o que é equivalente a activar as etapas 10 e 20 desse grafcet e a

desactivar todas as outras.
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Macro-acções: Conceito

• Como qualquer outra acção, as macro-acções podem ser pontuais ou 
permanentes:
• por defeito, as macro-acções são contínuas, o que significa que 

enquanto se mantiver a macro-acção o estado do Grafcet 
subordinado não pode evoluir;

• se a macro-acção for pontual, o Grafcet subordinado pode 
evoluir a partir da situação que lhe foi imposta pela macro-acção.

• Por fim, um caso particular da macro-acção consiste em congelar a
situação actual do Grafcet subordinado.

• Este tipo de macro-acção é representado pela notação F / G: (*) e 
tem por consequência bloquear a evolução do Grafcet G na situação
em que se encontrava quando foi executada a macro-acção.
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Macro-acções: Exemplo de aplicação

• A especificação do sistema de controlo do misturador industrial considerado 
num dos trabalhos práticos da disciplina prevê que, por razões de segurança, 
exista o botão de paragem de emergência PE.

• As consequências da actuação deste botão dependem da fase do ciclo de 
operações em que tal actuação ocorrer:

• durante o período de carga dos balanças e do misturador, a actuação de 
PE suspende as acções em curso, as quais serão retomadas depois de PE 
ser desactivado e de ser dada nova ordem de arranque;

• durante o período de mistura, a actuação de PE provoca a inutilização 
do produto em curso de fabrico. Neste caso, após PE ser desactivado, é 
executado o procedimento de inicialização.



LEEC, Automação Industrial, Ramos TEC e Energia. 2002/03 (versão 3.0)                           78                        José António Faria

M
ac

ro
-a

c ç
õe

s:
 E

xe
m

pl
o  

de
 a

pl
ic

a ç
ão

10 11

100
1 1102 1107

1113
1112

1119
1118

20

Fu
nc

io
na

m
en

to
 

no
rm

al

In
ic

ia
liz

aç
ão



LEEC, Automação Industrial, Ramos TEC e Energia. 2002/03 (versão 3.0)                           79                        José António Faria

Macro-acções: Exemplo de aplicação

Se não se recorrer a macro-acções, a especificações relativas à paragem
de emergência requerem que:

1.
Seja acrescentada uma etapa 
adicional para cada uma das 
etapas em que a actuação de 
PE suspende o processo de 
fabrico

1111'

PE

PE
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Macro-acções: Exemplo de aplicação

2.
Seja acrescentada uma transição
adicional para cada uma das etapas 
em que a actuação de PE implica a 
reinicialização do processo de 
fabrico.

Nota:
Na etapa 50 o sistema sistema fica 
bloqueado a aguardar a 
desactivação de PE para então se 
reinicializar o processo

18

PE

1001

50

PE
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Macro-acções: Exemplo de aplicação

O modelo completo do sistema é muito simplificado se se recorrer a 
macro-acções, emitidas a partir de um Grafcet de nível hierárquico 
superior.

40

1142

1141 F / (*)

F / (01)

PE

PE (X10+X11+ ...) 

1142 F / (  )

PE

True

PE (X10+X11+ ...) 
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4.5. Métodos de implementação
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Implementação do Grafcet: Introdução

• Por implementação de um dado Grafcet, entende-se a obtenção do 
programa de um controlador, normalmente um autómato
programável, que corresponda ao funcionamento descrito por esse 
Grafcet.

• Dois métodos são a considerar:
• o método assíncrono, mais simples, aplicável quando o Grafcet 

não contém conflito nem reactivação de etapas;
• o método síncrono, a aplicar no caso contrário.

• Nos dois casos, os programas dos autómatos programáveis podem 
ser gerados automaticamente a partir dos modelos Grafcet.
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Implementação do Grafcet: Equações do comportamento

Os Grafcets descrevem sistemas sequenciais, cujo
comportamento pode ser descrito através de duas equações.

• a primeira equação fornece o estado seguinte do sistema a partir do
estado actual e do valor actual das entradas:

E(t+1) = f ( E(t), I(t) )

• a segunda equação fornece o valor actual das saídas a partir do
estado actual e do valor das entradas:

O(t) = f ( E(t), I(t) )

onde E(t), O(t) e I(t) designam, respectivamente o valor do
estado, das saídas e das entradas no instante t.
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Implementação do Grafcet: Algoritmo base

• Da mesma forma, o algoritmo de implementação do Grafcet 
decompõe-se em duas fases, na primeira das quais é determinado
o estado actual do sistema e, na segunda, é determinado o valor 
actual das saídas.

• O estado actual é memorizado através de um conjunto de flags
auxiliares, isto é, de bits de memória interna do autómato, de 
forma a que a cada etapa Ei do Grafcet é associado o bit Mi tal 
que:

se Ei está   activa    então Mi = 1
se Ei está desactiva então Mi = 0
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Método assíncrono: Algoritmo

1. Determinar o estado do sistema (tratamento das transições)

para cada transição T do Grafcet
se T está disparável então 

desactivar etapas de entrada de T
activar etapas de saída de T

2. Determinar o valor das saídas (tratamento das acções)

para cada saída S do Grafcet 
determinar se, no estado actual do grafcet, S está activa ou 
inactiva
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Método assíncrono: Exemplo

Considere-se o Grafcet:

O programa correspondente, gerado segundo o método assíncrono,
é o representado a seguir.

t1 I5 t2 I2 

1

2 3

t4

I1 + I4

4

t5

I6t3 I4 I7

O1

O1,O3 O2

O3
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1. Determinação do estado
LD M1
AND I5 Tratamento
R M1 da transição t1
S M2

LD M1
AND I2 Tratamento
R M1 da transição t2
S M3

LD M2
AND I4
AND I7 Tratamento
R M2 da transição t3
S M1

LD M3
AND  I6 Tratamento
R M3 da transição t4
S M4

LD M4
AND ( I1 Tratamento
ORN I4 da transição t5
)
R M4
S M1

2. Determinação das saídas

LD  M1
OR M2            
ST  O1

LD  M3
ST O2

LD M2
OR M4
ST O3

Método 
assíncrono: 
Programa
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Limitações do método assíncrono

• Embora muito simples, o método assíncrono dá origem a erros 
quando o Grafcet contém situações de conflito ou de reactivação
de etapas.

• Nestes casos, a evolução do estado do controlador não respeita
as regras de evolução do Grafcet, concretamente as regras 4 e 5
que, recorda-se estabelecem que:

• se, simultaneamente, uma etapa é activada e desactivada,
então essa etapa permanece activa;

• várias transições simultâneamente “disparáveis” são 
disparadas em simultâneo
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Situações de conflito

• Uma situação de conflito existe quando duas transições 
simultaneamente disparáveis partilham uma etapa de entrada comum.

M1 = 1
I5 = 1
I2 = 1

• Nestes casos, a aplicação do método assíncrono dá origem a erros,
como o exemplo seguinte demonstra.

t1 I5 t2 I2 

1

2 3

O1

O1,O3 O2

.
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Situações de conflito: Exemplo

Programa Evolução do estado
...
LD       M1 se, início do ciclo de 
AND    I5 execução do programa            
R         M1 se verificar:
S          M2 M1 = 1, M2 = 0, M3 = 0

I2 = 1, I5 = 1
LD      M1 então, de acordo com a 
AND   I2 regra 4, o estado seguinte 
R         M1 deveria ser:
S          M3 M1= 0, M2 = 1, M3 = 1
... No entanto, este programa 

produzirá:
M1= 0, M2 = 1, M3 = 0
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Activação e desactivação simultâneas da mesma etapa

• Estas situações ocorrem quando a uma dada etapa é, simultânea-
mente, etapa de entrada e etapa de saída de duas transições 
disparáveis.

M1 = 1
M3 = 1
I2 = 1
I6 = 1

• Nestes casos, os erros prendem-se com a violação da quinta regra de
evolução, como o exemplo seguinte demonstra.

t2 I2 

1

3

t4

4

I6

O1

O2

O3

.

.
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Activação e desactivação simultâneas: Exemplo

Programa Evolução do estado
...
LD       M1 se, início do ciclo de 
AND    I2 execução do programa            
R         M1 se verificar:
S          M3 M1 = 1, M3 = 1, M4 = 0
I2 = 1, I6 = 1
LD      M3 então, de acordo com a 
AND   I6 regra 5, o estado seguinte 
R         M3 deveria ser:
S         M4 M1 = 0, M3 = 1, M4 = 1
... No entanto, este programa produzirá:

M1 = 0, M3 = 1, M4 = 0
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Método de implementação síncrono

• O método de implementação síncrono dá origem a programas mais 
extensos mas, em contrapartida, garante as regras de evolução são 
sempre respeitadas.

• Para ultrapassar os erros devidos às situações de conflito, no método 
síncrono, primeiro são determinadas todas as transições disparáveis no
estado actual.

• Só depois, de conhecidas todas as transições disparáveis, se procede à
activação e desactivação das respectivas etapas de entrada e de saída.

• Dado que, neste método, se torna necessário memorizar o estado de cada 
transição, são utilizadas as flags adicionais M’i tais que:

se Ti está disparável      então M’i = 1
se Ti não está disparável  então M’i = 0
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Método de implementação síncrono

• Quanto às situações de activação/desactivação simultânea da 
mesma etapa, a regra 5 estabelece que essa etapa deve permancer 
activa, isto é que a activação tem prioridade sobre a desactivação.

• Para garantir o respeito desta regra, basta que, no programa, as
instruções de activação das etapas de saída das transições 
disparáveis apareçam depois das instruções de desactivação das
etapas de entrada.

• Desta forma, se num dado ciclo de execução do programa, a
mesma etapa for activada e desactivada, no final do ciclo de
execução (quando são actualizados os valores das saídas) terá 
prevalecido a instrução de activação já que foi executada em
último lugar.
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Método síncrono: Algoritmo

1. Determinar o estado do sistema (tratamento das transições)
para cada transição Ti do Grafcet

se Ti está disparável 
então  M’i = 1
senão M’i = 0

para cada transição Ti do Grafcet
se M’i = 1 então 

desactivar etapas de entrada de Ti
para cada transição Ti do Grafcet

se M’i = 1 então 
activar etapas de entrada de Ti

2. Determinar o valor das saídas (tratamento das acções)
para cada etapa E do Grafcet 

executar acções associadas a E
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Método síncrono: Programa

1. Determinação das
transições disparáveis

LD M1
AND I5
ST M21

LD M1
AND I2
ST M22

LD M2
AND I4
AND I7
ST M23

LD M3
AND I6
ST M24

2. Desactivação
das etapas de entrada

LD  M21
R M1

LD M22
R M1           

LD  M23
R M2

LD M24
R M3

LD M25
R M4

LD M4
AND ( I1
ORN I4
)
ST M25

4. Determinação das saídas: Idêntico ao método assíncrono

3. Activação
das etapas de entrada

LD  M21
S M2

LD M22
S M3           

LD  M23
S M1

LD M24
S M4

LD M25
S M1
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Anexo: Programação em Grafcet com o software PL7
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Programação em Grafcet

• Este anexo propociona uma primeira (e muito breve) introdução 
à programação em Grafcet utilizando o software PL7 da 
Schneider, que será utilizado nas aulas práticas da disciplina.

• Esta introdução é complementada pelo guião do trabalho prático 
sobre “Programação em PL7”.
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Edição de modelos Grafcet

A criação de um modelo Grafcet envolve duas fases 
principais:

1. Edição da estrutura do gráfico, isto é, das 
etapas e das transições

2.  Edição do código das receptividades e das
acções. 
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1. Estrutura do gráfico

Os elementos gráficos do modelo (etapas e transições) são criadas 
recorrendo a teclas de função.
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2. Receptividades e Acções

Considere-se como exemplo, o seguinte modelo Grafcet:

t5

t4

X11.T >= 1 min

I1.1 and  I1.2

11

10

12

Q2.2 Q2.5

Q2.2

Q2.2 I1.7:Q2.9

Nota: acção condicional: 
a saída Q2.9 é activada se a entrada 

I1.7 tomar o valor "1"quando a 
etapa 11 estiver activa. 
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Receptividades

t5

t4

X11.T >= 1 min

I1.1 and  I1.2

11

10

12

Q2.2 Q2.5

Q2.2

Q2.2 I1.7:Q2.2

Transição t4

LD     %I1.1
AND  %I1.2

Transição t5

LD [%X11.T >= 600]
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Acções

A cada etapa podem ser associadas 3 tipos de acções:

10

Acções executadas uma vez, 
quando a etapa é activada

Acções executadas uma vez, 
quando a etapa é desactivada

Acções executadas continuamente, 
quando a etapa está activa
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Acções

10

Sequência 1

Sequência 2

Sequência 3
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Acções

• Uma diferença fundamental entre a norma do Grafcet e a 
programação no módulo PL7 reside no facto de todas as 
acções serem memorizadas. 

• Assim:

• se uma acção está activa durante a etapa Xi, então deve ser 
feito o reset dessa acção na desactivação de Xi, ou na 
activação da etapa seguinte Xi+1.

• se uma acção está activa durante as etapas Xi, Xi+1, Xi+n, 
então o set dessa variável deve ter lugar na activação de Xi
e o reset na desactivação de Xi+n.
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Acções

t5

t4

X11.T >= 1 min

I1.1 and  I1.2

11

10

12

Q2.2 Q2.5

Q2.2

Q2.2 I1.7:Q2.9

t5

t4

11

10

12

LD  TRUE
R     %Q2.5

LD  TRUE
S     %Q2.2.
S     % Q2.5

LD  %I1.7
ST   %Q2.9

LD  TRUE
R    %Q2.2.
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Temporizações

• No software PL7, a cada etapa i é associada uma variável  
Xi.T que contém o tempo (em centenas de milisegundo) 
decorrido desde o instante de activação da etapa.

• Essas variáveis podem ser utilizadas no código associado 
às acções e às receptividades para programar acções 
condicionais e transições temporizadas, conforme o 
exemplo seguinte ilustra.
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Temporizações: Exemplo

t4 t/10/2 min

11

10 Q2.2 t/10/30 seg: Q2.5

10
LD  TRUE
R     %Q2.2

LD  TRUE
S     %Q2.2.
S     % Q2.5

LD  [X10.t > 300]
ST % Q2.5

LD  [X10.t > 1200]
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Macro-etapas e de macro-acções

• O software PL7 suporta a programação de macro-etapas e de 
macro-acções.

• No entanto, os autómatos que serão utilizados nas aulas práticas
apenas suportam a programação de macro-acções, pelo que aqui 
não será abordada a programação de macro-etapas.
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Macro-acções

Para suportar a programação de macro-acções, o software PL7:

• permite ler e escrever os bits Xi associados às etapas.

• dispõe de um conjunto de “bits sistema” para implementação 
de macro-acções.
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Macro-acções

Os “bits sistema*” para a implementação de macro-acções são os 
seguintes:

• %S21: activação das etapas iniciais e desactivação de 
todas as outras

• %S22: desactivação de todas as etapas

• %S23: bloqueio de todas as transições

* Estes bit são todos activos em “1”
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Macro-acções

Os bits de etapa (Xi) e os bits sistema associados às macro-acções (S21, 
S22 e S23):

• podem ser manipulados pelas instruções LD, AND, S, R, ...

• mas apenas na secção de pré-processamento.
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Macro-acções

• Uma aplicação Grafcet é constituída por 3 
secções:
• pré-processamento (Prl)
• processamento sequencial (Chart)
• post-processamento (Post)

• Apenas a secção Chart,  que contém o modelo 
Grafect propriamente dito, é programada 
graficamente.

• As secções Prl e Post são programadas 
utilizando uma das linguagens IL, LD ou ST.
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Macro-acções

• O acesso às secções do Grafcet para 
programação é efectuado através do 
Application Browser:

Station/Program/Mast 
Task/Sections
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