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3. Metodologia 

Este capítulo apresenta a metodologia de modelagem e análise de sistemas de ar 

condicionado proposta em Villani & Miyagi, (2004) e em seguida introduz as contribuições 

propostas para o seu aprimoramento. Estas modificações foram concebidas e detalhadas com 

base em problemas identificados com a aplicação prática da metodologia original a estudos de 

casos. 

 

3.1. Metodologia Original 

A escolha da metodologia proposta em Villani & Miyagi (2004) deve-se ao fato da 

mesma já haver sido validada para casos específicos, e em virtude de mostrar-se relativamente 

flexível, de forma a permitir a introdução dos aprimoramentos necessários para adequação a 

novos contextos.  

Esta metodologia não interpreta como entidades discretas os elementos que 

representam variáveis contínuas nem interpreta como entidades contínuas os elementos que 

representam eventos discretos. A metodologia envolve a definição de uma interface entre os 
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dois modelos de modo a permitir maior flexibilidade de modelagem tanto na parte contínua 

quanto na parte discreta. Ela tem como base o detalhamento gradual dos modelos de partes 

que compõem o sistema segundo uma abordagem hierárquica. 

A referida metodologia é organizada em três etapas principais, conforme apresentado 

na Figura 3.1.: 

 

a) Definição das estratégias 

Contempla-se aqui a seqüência de eventos e ações de cada estratégia, os componentes 

do sistema de ar condicionado sobre os quais a estratégia de funcionamento e controle atua, e 

em que situações ela é executada. Após a definição de cada estratégia, deve-se analisar sua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Etapas da metodologia (derivado de Villani & Miyagi, 2004) 
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influência sobre as propriedades do ambiente e dos fluxos de ar e água, como vazão, 

temperatura, pressão, umidade, etc, uma vez que sua inserção no sistema de gerenciamento 

trará conseqüências para cada uma destas propriedades. Também devem ser analisadas as 

interfaces de cada estratégia com o sistema de gerenciamento do sistema de ar condicionado, 

uma vez que estas passarão a fazer parte deste, e com os demais sistemas do edifício, já que 

sua atuação influenciará ou sofrerá influência destes. 

 

b) Construção dos modelos 

Nesta etapa, devem ser modelados individualmente o sistema de gerenciamento, o 

sistema de controle local dos equipamentos, o sistema de ar condicionado propriamente dito e 

os ambientes internos, para posterior integração dos modelos, conforme esquema apresentado 

na Figura 3.2. 

Fig. 3.2. Detalhamento da etapa Construção dos Modelos (derivado de Villani & Miyagi, 2004) 
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a rede de Petri, uma vez que o sistema de gerenciamento pode ser considerado um sistema a 

eventos discretos (SED), já que sua evolução é determinada pela ocorrência de eventos que 

alteram abruptamente os estados discretos, como a mudança de estado de equipamentos 

baseados em sinais lógicos de sensores. 

Para construção destes modelos, inicialmente é utilizada a técnica do PFS (Production 

Flow Schema), descrita em Miyagi (1996). Esta técnica tem como objetivo sistematizar e 

facilitar a modelagem baseada em rede de Petri. É utilizada uma abordagem top-down, 

explorando o conceito de macro-eventos, isto é, atividades que podem incluir vários outros 

eventos e estados organizados hierarquicamente. O sistema é então caracterizado pelas 

atividades realizadas sobre um fluxo de itens (objetos, materiais, informações, etc.), conforme 

Figura 3.3. Assim, todo processo produtivo pode ser decomposto em elementos ativos 

(atividades), elementos passivos (distribuidores) e arcos orientados, que relacionam os 

elementos anteriores. Este modelo em PFS é gradativamente refinado, gerando um modelo em 

rede de Petri, isto é, uma rede baseada na rede de Petri Lugar-Transição, adicionado de 

elementos como arcos habilitadores e inibidores, que podem ser devidamente interpretados como 

sinais de comunicação, e transições temporizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Exemplo de um modelo em Production Flow Schema – PFS 

Atividade 1

Elemento 
Atividade

Atividade 1Atividade 1

Elemento 
Atividade

Elemento Inter-
atividade

Elemento Inter-
atividade

Arco 
Orientado

Arco 
Orientado

Atividade 2

Atividade3 Atividade 4

Atividade 2Atividade 2

Atividade3Atividade3 Atividade 4Atividade 4

PFS PFS -- ProductionProduction FlowFlow SchemaSchema
(Descri(Descriçção conceitual do sistema)ão conceitual do sistema)



25 

O modelo do sistema de gerenciamento é composto pelas diversas estratégias de 

controle, previamente definidas, e pelo conjunto de operações realizadas sobre o sistema de ar 

condicionado, representado pelos sistemas de controle local, responsáveis pela interface com 

os atuadores, sensores e dispositivos de interface com o operador/usuário. Assim, a conexão 

entre os modelos é representada através de arcos habilitadores e inibidores. 

Na modelagem do sistema de controle local são considerados os estados dos diversos 

destes equipamentos que compões o sistema, como, por exemplo, [Bomba desligada], [Bomba 

ligada] ou [Bomba indisponível]. 

Para a modelagem do sistema de ar condicionado, considerado como um sistema 

híbrido, adota-se com base nas características citadas no capítulo anterior a rede de Petri 

Predicado/Transição Diferencial (rede PTD). 

Considerando que, tanto para o fluxo de ar quanto para o fluxo de água, são modeladas 

as variáveis de vazão, temperatura e pressão, para cada lugar relacionado é atribuído um 

sistema de equações diferenciais, representando a transformação realizada pela atividade 

associada às propriedades do fluxo. 

Os ambientes internos do edifício são modelados através de sistemas de equações 

diferenciais que representam a variação das propriedades do ar nestes recintos, em função da 

carga térmica recebida, que podem também ser influenciadas por eventos discretos, como a 

entrada de pessoas no ambiente e o acionamento de lâmpadas e equipamentos. 

A integração entre os modelos do sistema de gerenciamento, modelo do sistema de ar 

condicionado e sistema de controle local é realizada também através de arcos habilitadores e 

inibidores. A integração do sistema de ar condicionado com o ambiente é realizada através da 

especificação das influências mútuas entre as variáveis contínuas características do ambiente 

com os elementos do sistema de ar condicionado. 
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c) Análise dos modelos 

A análise dos modelos considera inicialmente o estudo das propriedades estruturais da 

rede de Petri. Assim, as características do modelo desenvolvido para as estratégias de 

gerenciamento do sistema de ar condicionado são identificadas. Este procedimento é utilizado 

para verificar se a estrutura lógica do modelo está de acordo com as especificações previstas. 

O passo seguinte envolve o estudo das propriedades comportamentais da rede de Petri. 

Isto é, com base na regras de evolução da rede de Petri, analisa-se a dinâmica do modelo 

desenvolvido referente às estratégias de gerenciamento do sistema de ar condicionado. O 

modelo em rede de Petri permite o mapeamento de todos os estados alcançáveis do sistema, 

entretanto, em casos práticos isso é em geral inviável pelo número relativamente grande de 

possibilidades. Assim, o procedimento adotado é o estudo de cenários através de técnicas de 

simulação. 

Esta etapa envolve o uso de técnicas de simulação discreta para as partes que são 

modeladas por variáveis discretas e de simulação numérica para as partes que são modeladas 

por equações diferenciais. A análise do modelo global híbrido é realizada acoplando-se as 

duas simulações citadas. 

Para a simulação discreta é utilizado o modelo construído em rede de Petri, com a 

eliminação da parte referente às equações algébricas diferenciais. O modelo resultante, 

constituído apenas de elementos da rede de Petri, engloba o modelo do sistema de 

gerenciamento e a parte discreta dos modelos do sistema de ar condicionado e do sistema de 

controle local. Esta simulação pode ser realizada utilizando ferramentas computacionais 

disponíveis, que comportem arcos habilitadores e inibidores. Com esta simulação é possível 

analisar e validar casos do funcionamento lógico dos modelos, verificando o seu 

comportamento.  
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A simulação contínua consiste em simular numericamente as equações diferenciais 

associadas aos modelos do sistema de ar condicionado, dos sistemas de controle local e do 

ambiente. Desta forma, pode ser verificado se existe um comportamento coerente das 

variáveis contínuas consideradas no contexto das situações específicas. 

A simulação híbrida global do sistema envolve a evolução intercalada da simulação 

discreta e da simulação contínua, sendo estas sincronizadas pela ocorrência de eventos. A 

simulação é desenvolvida em um dos simuladores, até a ocorrência de certos eventos, quando 

é feita a alternância de simulador. 

 

3.2. Modificações Propostas 

O presente trabalho explora a metodologia proposta em Villani & Miyagi (2004), 

ampliando-a para as novas e modernas configurações de sistemas de gerenciamento e controle 

do sistema de ar condicionado central, incorporando o controle de sistemas VAV (volume de 

ar variável) e a variação de velocidade de bombas e ventiladores.  

As principais modificações propostas são resumidas nos seguintes itens: 

• Modelagem da variação de capacidade de refrigeração dos chillers; 

• Modelagem de sistemas do tipo VAV (volume de ar variável), os quais implicam no 

equacionamento da variação da pressão do ar ao longo do sistema de ar condicionado; 

• Modelagem da interface entre a dinâmica contínua e a discreta para os fluxos de água e ar. 

Estes itens são detalhados a seguir. 

Variação de capacidade de refrigeração dos chillers 

De acordo com Villani (2000), o detalhamento da estratégia [Redução da Produção de 

Frio], referente ao controle do chiller e bombas de água gelada, pode ser modelado conforme a 

Figura 3.4. 
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Fig. 3.4. Detalhamento para estratégia [Redução da Produção de Frio] (derivado de Villani, 2000) 

 

Ao analisar o modelo da Figura 3.4., são considerados dois aspectos referentes ao 

sistema de produção térmica: 

a) O controle de um sistema de ar condicionado deve assegurar a operação segura e 

eficiente do seu componente principal, no caso, o chiller. Entretanto, o modelo da 

Figura 3.4, indica uma seqüência onde, primeiro é feito o desligamento das bombas, 

para depois efetuar o desligamento do chiller. Esta seqüência pode provocar o retorno 

de líquido para o compressor, em virtude da deficiência na troca térmica no 

evaporador pela falta de circulação de água e, um eventual colapso neste compressor. 

Deve-se, assim, considerar uma revisão e alteração neste modelo de modo a iniciar o 

processo de redução da produção de frio pela redução do desempenho do chiller, para 

depois efetuar o desligamento das bombas. Além disso, a disposição das atividades de 
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desligamento dos equipamentos em série assegura que as bombas somente serão 

desligadas após todos os chillers estarem operando com baixo desempenho. A Figura 

3.5. apresenta, assim, a proposta de um novo modelo para a estratégia, incorporando a 

diretriz de segurança ao controle do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Detalhamento proposto para estratégia [ Redução da Produção de Frio] 
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assegurar que os efeitos esperados sejam atingidos. A Figura 3.6. apresenta modelo 

proposto, em rede PTD, para o sistema de controle local de um chiller com diferentes 

capacidades de trabalho (ex: 0% - 25% - 50% - 75% - 100%), podendo estas serem 

caracterizadas como modos discretos de operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Detalhamento proposto para sistema de controle local de chiller 

 

Sistemas de Ar Condicionado do tipo VAV 

Outro ponto para revisão e aprimoramento da metodologia é a inserção da modelagem 

da variável pressão nos sistemas de equações diferenciais. Na metodologia original a 

modelagem desta propriedade não era considerada, já que as variações de pressão, tanto do ar 

quanto da água, não interferiam no sistema de controle. Com as novas técnicas de controle de 
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tr 7 

SINAL CM1 

tr 5 

SINAL E51 

SINAL E51 

SINAL E43 

CHILLER 1 
FUNCIONANDO 

SINAL 
(Y1 AND (NOT)D1) 

CHILLER 1 DESLIGADO 

tr1 

tr 2 

tr 3 

tr 4 

tr 6 

CHILLER 1 A 100% 

SINAL DC1 

SINAL E43 

SINAL E51 

SINAL F1 



31 

 

Interface entre Dinâmica Contínua e Discreta para Fluxos de Água e Ar 

Outro aspecto a ser considerado para aprimoramento da metodologia é que os modelos 

contínuos que representam a variação de propriedades dos fluidos e do ambiente são 

representados, visualmente, de forma desconectada dos modelos referentes aos estados 

funcionais do sistema de controle do ar condicionado. A relação entre o equacionamento dos 

fluxos de ar e água e o sistema de ar condicionado se dá através do compartilhamento de 

variáveis entre sistemas de equações diferenciais. Conforme citado anteriormente, na 

simulação, os simuladores discreto e contínuo evoluem de forma intercalada, sincronizados 

pela ocorrência dos eventos. A proposta aqui é associar uma dinâmica discreta ao modelo do 

fluxo de ar e água e relacionar esta dinâmica aos sistemas de equações diferenciais. Este 

modelo discreto representa a discretização do processo de resolução das equações 

diferenciais, o que também ocorre no caso de simulação computacional de modelos contínuos. 

Assim, a rede de Petri indica também a seqüência de resolução dos sistemas de equações 

diferenciais, que corresponde ao caminho percorrido pelo fluido (água ou ar). Para assegurar a 

devida atualização do valor das variáveis que modelam a dinâmica contínua, introduz-se o 

dual de cada lugar (lugares inicialmente marcados na rede da Figura 3.7). Desta forma, o valor 

das variáveis é atualizado na passagem da marca que representa o fluxo. Como exemplo, a 

Figura 3.7. apresenta um modelo para a divisão de fluxo antes de um sistema de dois chillers 

em paralelo. Esta rede inclui o processo de resfriamento da água nestes equipamentos e a 

mistura da água gelada, antes de prosseguir para as bombas secundárias. Caso um dos 

equipamentos esteja fora de operação, existe uma alternativa para que a marca prossiga sem 

alteração das propriedades. 
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Fig. 3.7. Modelo do fluxo de água gelada no resfriamento do chiller 

 

3.3 Comentários Adicionais 

Ao adotar a metodologia apresentada em Villani & Miyagi (2004), este trabalho 

ratifica sua aplicabilidade na modelagem de sistemas de ar condicionado em edifícios 

inteligentes.  

Ao introduzir contribuições a esta metodologia, procura-se adaptá-la às novas soluções 

consideradas para os sistemas de controle de ar condicionado, como o controle de temperatura 

ambiente por volume de ar variável e controle de desempenho de equipamentos. Tem-se, 

assim, uma proposição aprimorada para modelagem dos fluxos de água e ar, associando uma 

representação em rede de Petri à dinâmica contínua. Esta proposta foi validada através de 

estudos de casos, sendo que um exemplo ilustrativo é apresentado no próximo capítulo. 
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