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1. RESUMO 

Hoje a luz artificial representa grande parte nos custos de consumo em 

energia elétrica e uma solução para diminuição deste custo é a integração de um 

sistema de iluminação em conjunto com a luz natural. Este trabalho busca mostrar a 

eficiência que existe na utilização de um sistema que controla a potência de uma 

lâmpada através do microcontrolador ATMEGA, na plataforma ARDUINO, 

interagindo com um sensor LDR para detectar o nível de iluminância no ambiente 

(quantidade de luz natural no ambiente) e através da informação colhida, ajustar a 

potência necessária para que o local esteja com níveis de iluminação de acordo com 

a norma ISO/CIE 8995-1:2002/Cor 1:2005. Através de pesquisas em livros e meios 

eletrônicos, foram obtidos os dados necessários para o desenvolvimento de um 

sistema que consiga realizar o controle proposto. 

2. INTRODUÇÃO  

Eficiência é a capacidade de produzir os mesmos resultados com menos 

recursos, ou a capacidade de produzir os melhores trabalhos com os mesmos 

recursos. Principalmente em locais em que o uso de energia são considerado muito 

alto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, 2015). Mesmo a energia sendo gerado a partir de 

hidroelétricas, o impacto ambiental é grande (REIS, 2011). Por esse motivo, deve 

ser utilizada a luz do sol como um recurso e suporte para a economia da energia 

elétrica. Para que se tenha uma melhor eficiência, faz-se necessário corrigir circuitos 

elétricos sobrecarregados, ter janelas mais amplas, lâmpadas de LED, ter 

equipamentos com o selo PROCEL com melhores eficiências, podendo chegar até 

30% de economia (MINISTÉRIO MINAS ENERGIA, [2017]). 

A quantidade de energia elétrica utilizada em iluminação tem um custo alto 

que muitos sempre querem diminuir. A eficiência energética pode realizar redução 

destes custos e trazem mais benefícios gerando apenas a iluminância necessária de 

acordo com a norma de iluminação de interiores e não utilizar a intensidade total de 

uma lâmpada, iluminando apenas o necessário. 

Visando à sustentabilidade, com a utilização da iluminação natural e 

diminuição do uso de luzes artificiais, esse projeto poderá contribuir tanto na 



diminuição de custos gastos com energia pelas indústrias, quanto também em 

contribuição com o meio ambiente. 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a automação de um 

sistema de iluminação em conjunto com a utilização de luz natural fazendo uso 

apenas da energia elétrica necessária para a iluminação do ambiente de acordo a 

norma de iluminação de interiores e assim aplicando o conceito de eficiência 

energética. Almeja – se demonstrar a eficiência do sistema criado, identificar o 

impacto no consumo de energia elétrica utilizada em iluminação, com esse sistema 

e analisar as economias que podem ser obtidas. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia para desenvolver deste projeto até aqui abrangeu as seguintes 

etapas: 

1 – Pesquisa de referencial teórico através de livros, artigos e meios eletrônicos; 

2 – Estudo de circuitos para controle de potência de lâmpadas de LED; 

3 – Estudo das funcionalidades e construção de códigos no ARDUINO UNO; 

4 – Aplicação de sensor LDR com ARDUINO UNO; 

5 – Montagem do circuito com os módulos para controle da potência da lâmpada de 

LED; 

6 – Confecção do protótipo para a realização do teste do sistema. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para demonstrar a eficiência do dispositivo que irá fazer o controle da 

luminosidade do ambiente aproveitando a luz natural e uma lâmpada de LED (luz 

artificial) foram feitas pesquisas para determinar que tipos de dispositivos poderiam 

ser utilizados para processar as informações necessárias, que no caso é a 

quantidade de luminosidade em um determinado local. Foi definido que o ARDUINO 

UNO seria o dispositivo de controle. Entretanto, o ARDUINO UNO só é capaz de 

processar as informações recebidas. Para informar ao dispositivo a quantidade de 

luminosidade no local, utilizamos um sensor LDR que através de uma entrada 

analógica do ARDUINO, irá fazer a leitura do sinal analógico entre 0 e 1023 



conforme a quantidade de luz no ambiente. Para realizar o controle de potência da 

lâmpada, a saída PWM do dispositivo foi ligada a um módulo que consiste de um 

TRIAC, para acionamento da lâmpada com a rede elétrica e um zero cross que 

permite identificar o momento em que a tensão de rede elétrica AC cruza a 

passagem do zero. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado obtido até o momento é a montagem do circuito que irá medir a 

luminosidade. Os próximos resultados será o desenvolvimento do código ARDUINO 

e definição do local que iremos aplicar este experimento. 
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