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RESUMO

O conceito de desenvolvimento sustentável, bastante difundido, traz de volta o interesse por arquiteturas que privilegiam a luz natural em detrimento da luz artificial (CZIKER, et

al). Esta luz artificial consome energia elétrica de diversas fontes, entre elas fontes não renováveis e poluentes. Portanto seria interessante aproveitar um recurso abundante, que

é a luz solar. A grande dificuldade é que a energia solar é de natureza dinâmica, isto é, sua intensidade varia no decorrer do dia, pois depende das condições climáticas. Sendo

assim, um controle de iluminação automático teria potencial para economizar energia elétrica, ajustando o nível de luminosidade de acordo com a necessidade do momento. 

Entretanto os modelos de controle tradicionais se mostraram no limite quando o assunto é o controle de luz e energia. Por tratar-se de uma variável de comportamento randômico

e de rápidas mudanças de característica, a iluminação tem como melhor solução o controle através da lógica fuzzy (ANCA MIRON, 2009). Portanto, o objetivo deste projeto é

verificar se é possível economizar energia elétrica utilizando um controle adaptativo de luminosidade. 

A metodologia que será utilizada para testar a nossa hipótese será a montagem de um modelo em escala reduzida de um ambiente fechado com entrada para luz natural. Um

sensor de luminosidade fará a aquisição da quantidade de luz presente no ambiente e enviará os valores para um servidor que processará a informação e devolverá um valor de

ajuste da luz artificial do ambiente. 

O projeto encontra-se em fase de implementação e testes. Os componentes para o controle de iluminação (i.e., sensores de iluminação e LEDs, Light Emiting Diodes) foram

avaliados e estão montados na placa de prototipagem Intel® Galileo. O servidor já foi montado e a comunicação com a Galielo já ocorre. Os resultados serão armazenados em

um banco de dados MongoDB, onde posteriormente serão recuperados e a análise do consumo de energia será feita. 
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