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5. Conclusões 

Dentre as tendências de uso racional de recursos, principalmente de energia, e da 

necessidade de assegurar a produtividade e qualidade na execução de atividades produtivas, 

destaca-se a infra-estrutura que explora o conceito de edifício inteligente. Este ambiente 

materializa o conceito de integração dos sistemas prediais potencializando a otimização dos 

recursos e a eficiência do trabalho humano. O presente trabalho abordou a integração do 

sistema de ar condicionado num edifício inteligente, cuja importância é evidenciada, 

principalmente, pela necessidade de manutenção do conforto térmico dos usuários e pelo alto 

consumo de energia. 

Neste contexto, abordagens conceituais baseadas em sistemas a eventos discretos e 

técnicas derivadas de rede de Petri foram aqui também adotadas como uma alternativa eficaz 

de modelagem e análise das soluções de integração dos sistemas prediais. Amostras de 

resultados expressivos destas iniciativas são os métodos propostos para a modelagem e 

análise de estratégias de gerenciamento de sistemas de ar condicionado, utilizando uma 
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abordagem híbrida, onde são considerados os aspectos de sistemas a eventos discretos e as 

variáveis de dinâmica contínua. 

Contudo, as abordagens e métodos existentes são limitados a soluções específicas de 

implementação, como os sistemas de ar condicionado com volume de ar contínuo. Assim, o 

presente trabalho introduz uma extensão destas abordagens para modelar e analisar soluções 

de automação predial que incluem sistemas de ar condicionado com volume de ar variável e 

variação no desempenho de equipamentos.  

O presente trabalho explora assim um método existente [Villani & Miyagi, 2004], 

ampliando-o para outras estruturas de gerenciamento do sistema de ar condicionado. Novas 

considerações são introduzidas tanto no aspecto da modelagem da produção térmica quanto 

no da modelagem da distribuição do ar condicionado. Dentre as contribuições deste trabalho, 

destaca-se a extensão do método para sistemas com volume de ar variável (VAV), o controle 

de desempenho de equipamentos, e a inclusão de proteção a equipamentos críticos, como os 

compressores. Além disso, propõe-se uma abordagem aprimorada para modelagem dos fluxos 

de água e ar, associando uma representação em rede de Petri à dinâmica contínua. 

Para teste e validação das contribuições introduzidas, as mesmas foram aplicadas a 

estudos de casos. Nestes estudos, foram consideradas as estratégias de gerenciamento a serem 

adotadas, analisando a sua adequação às configurações do edifício. Foram desenvolvidos os 

modelos dinâmicos, incluindo as atividades de gerenciamento do sistema de ar condicionado, 

controle local e comportamento do ambiente, com posterior integração entre eles. Uma vez 

construídos os modelos, utilizou-se a simulação como forma de validação dos modelos e 

análise das estratégias. Através deste processo dinâmico de melhoria contínua, a partir das 

análises realizadas, chegou-se às soluções mais adequadas de gerência das operações. 

Considera-se que o método desenvolvido constitui ferramenta eficaz no 

desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de sistemas de ar condicionado, uma vez 

que permite analisar diferentes possibilidades antes de sua implementação física, viabilizando 
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o uso otimizado de recursos. Além disso, permite a verificação da própria adequação do 

sistema de ar condicionado, como do seu sistema de gerenciamento, ao ambiente proposto. 

Os estudos conduzidos confirmam a versatilidade da rede de Petri e das equações 

diferenciais para descrever e detalhar a integração dos sistemas prediais no âmbito do edifício 

inteligente, como sistemas de ar condicionado, combate a incêndio, elevadores, iluminação, 

dentre outros. Neste contexto, a sistematização dos procedimentos de construção dos modelos 

contribui efetivamente para a racionalização e uniformização dos modelos gerados, 

fundamentais não só para o projeto e análises de sistemas prediais, mas também para a sua 

manutenção e aprimoramentos futuros. 

Destaca-se, por fim, que em continuidade ao presente trabalho tem-se o estudo de 

ferramentas de simulação próprias para modelos em rede de Petri Predicado/Transição 

Diferenciais, assim como a integração do modelo aqui proposto com os modelos dos demais 

subsistemas que compõem um edifício inteligente, além da implementação prática dos 

modelos e estratégias definidas a partir da metodologia em um sistema real. Uma outra 

variação do presente trabalho, que deve ser desenvolvida, é a análise e utilização da 

metodologia com foco na eficiência energética, já que a abordagem neste trabalho focou o 

conforto térmico. 


