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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo a criação de um sistema prático e barato, baseado na
plataforma Arduíno, capaz de colaborar com a saúde visual das pessoas em ambientes
coletivos, por vezes mal iluminados. A ideia é que tal sistema seja capaz de, através de
energia solar (placas fotovoltaicas), regular a quantidade de luz utilizando sensor LDR e
módulo PWM a fim de fazer com que a mesma fique sempre na intensidade essencial ao olho
humano. A justificativa para a criação e progresso do estudo de tal projeto, cujo tema é a má
iluminação em ambientes públicos é a necessidade de controle de gastos em tais ambientes,
bem como as consequências para os que neles trabalham, é a necessidade de controle de
gastos em tais ambientes, bem como as consequências para os que neles trabalham.

Palavras-chave: LED; SENSOR LD; Módulo PWM; Arduino; Placas Fotovoltaicas.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho analisará a criação de um circuito capaz de detectar a presença de

luz no ambiente externo, variando a intensidade da mesma no ambiente interno. O foco do

projeto são locais públicos de trabalho coletivo, administrados pela rede pública e dinheiro

público, de forma a trazer conforto visual para as pessoas que se encontram nesses locais.

A ideia é fazer com que um fotoresistor perceba a incidência luminosa no ambiente externo e,

com base nela, faça com que a lâmpada ou as lâmpadas dentro do local variem a sua

intensidade luminosa a fim de trazer conforto visual às pessoas que estão no ambiente.

1.1 ENERGIA SUSTENTÁVEL E DESCONFORTO VISUAL

O tema da pesquisa é o aproveitamento da energia solar em um sistema capaz de suavizar a

intensidade luminosa a fim de assegurar o bem-estar de todas as pessoas e evitar gastos com a

energia elétrica.

O problema de pesquisa aplicado em nosso trabalho trata do desconforto visual causado por

uma iluminação impertinente, a qual pessoas são expostas durante um determinado período

do dia. Lembramos que a iluminação adequada é aquela que chega mais próxima a escala

natural da luz.

A seguir, há uma lista de doenças que podem ser desencadeadas em virtude da má iluminação

em ambientes públicos, nos quais muitas pessoas passam a maior parte do seu tempo.

1.2. Irritação nos olhos:

Uma das queixas mais comuns causadas por luz insuficiente é a irritação nos olhos(segundo

site nucleohealthcare.com.br). Trabalhar em um ambiente muito claro, por exemplo, pode

causar queimação, vermelhidão, dor e desconforto nos olhos.

Esse problema também pode se manifestar como olhos lacrimejantes quando as secreções são

liberadas dos olhos. Se a irritação for mais grave, é necessário tratamento ocular.
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1.2.1 Fadiga ocular:

Outra doença, geralmente causada por luz insuficiente, é a fadiga ocular. A razão pode ser

muita ou pouca luz, o que leva a um esforço excessivo da visão e à sobrecarga dos olhos.

1.3 TRANSTORNOS EMOCIONAIS

Não são apenas os nossos olhos que sentem as consequências negativas da luz insuficiente no

local de trabalho. Esses riscos também afetam a saúde emocional dos trabalhadores. Isso

ocorre porque a luz está intimamente relacionada à produção de melatonina, que é chamada

de hormônio do sono, segundo o site G1 (2011). Nesse sentido, um ambiente escuro ou luz

insuficiente estimulará mais a produção de hormônios do sono que podem vir a causar

desregularização do sono e problemas conseguintes.

1.4 PROBLEMAS DE PELE

Quem trabalha ao sol precisa cuidar bem da pele, mas não é só esse grupo que deve prestar

atenção. A iluminação inadequada pode representar riscos para os funcionários que trabalham

em ambientes internos com iluminação artificial.

Isso é causado pelo uso excessivo de computadores ou luzes fluorescentes.

Este tipo de iluminação pode causar envelhecimento precoce, vermelhidão da pele e câncer de

pele. Outra opção é uma lâmpada com tecnologia LED, que não emite radiação ultravioleta e

infravermelha e é menos prejudicial à pele (Lorenzo, Thiago,2020, SST Online).

1.5 ENERGIA SUSTENTÁVEL

Além de todos esses problemas que podem ser causados devido a exposição a espaços com

má iluminação, ainda notamos que, em ambientes financiados pelo governo, por vezes, há

gastos exacerbados sobre a energia utilizada, uma vez que não há controle da mesma.

Existem várias formas de energia sustentável: eólica, solar, nuclear, biodegradável e energia

geotérmica são as mais comuns, dentre elas, porém, destaca-se a solar por seu baixo impacto

ambiental.

Uma escola pública com 800 alunos, operante em dois turnos, por exemplo, tem em média um

gasto de R$3000,00 por mês em energia elétrica (dado obtido através de análise de trabalho

científico que visa diminuir gastos com energia através de energia sustentável em Belo
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Horizonte). O sistema idealizado em nosso trabalho faria uma redução brusca em relação ao

gasto de energia elétrica. No trabalho citado anteriormente, a redução foi de mais de 80%.

Com base nisso, podemos inferir que nosso sistema colaboraria com a diminuição de gastos

em eletricidade, e até mesmo modernizaria o ambiente, tendo em mente que a energia

sustentável mais barata e que não polui o meio ambiente é a solar.

A energia solar que iremos utilizar é a fotovoltaica e funciona da seguinte maneira: através de

painéis solares, os quais geram corrente contínua através do efeito fotovoltaico, é convertida

em corrente alternada através de um inversor solar. Desta forma, a eletricidade pode ser

distribuída, gerando créditos de energia ou armazenada no local, em geral, para uso posterior

por meio de algum tipo de bateria. No caso desse projeto, armazenaremos a energia em um

banco de baterias de 18V.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GERAL

Criar um dispositivo capaz de regular a luminosidade de uma lâmpada através de um

fotoresistor que condicionará o Arduíno a regular a luminosidade em que a luz deve estar,

evitando, assim, a má iluminação, bem como economizando energia os que serão utilizados

no trabalho (Mendes, 2013).

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Utilizando uma placa Arduíno tipo Uno Modelo R3 auto sustentável por energia fotovoltaica

(placa solar), é criado um circuito eletrônico cujo objetivo será interpretar a entrada de luz

externa fazendo uso de um fotoresistor (LDR), o qual estará conectado à placa por meio de

cabos flexíveis, e indicará a incidência luminosa externa. A partir daí, a informação é lida pela

placa que regulará o LED conectado a um resistor e fará com que a intensidade do mesmo

seja ajustada conforme a necessidade, amenizando a luz do ambiente e trazendo, dessa forma,

maior conforto visual e evitando possíveis problemas decorrentes de má iluminação do

ambiente.
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1.7 JUSTIFICATIVA

O projeto está sendo desenvolvido para locais de trabalho ou locais públicos onde exigem

uma iluminação que se adapte com a regra de cada ambiente (ISO 8995), tornando o local

mais agradável e auxiliando, assim, na economia de energia.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LED

O LED, sigla para Light-emitting diode, é uma espécie de componente eletrônico

semicondutor que tem a mesma tecnologia usada em chips de computador e tem a

característica de converter energia elétrica em luz. Essa transformação é diferente daquela

encontrada em lâmpadas tradicionais que usam filamentos de metal, radiação ultravioleta e

descarga de gás. Nos LEDs, a conversão da energia elétrica em luz é feita na matéria, por isso

é chamada de estado sólido.

O LED é um elemento bipolar, ou seja, possui um terminal denominado ânodo e o outro

denominado cátodo. De acordo com seu modo de polarização, permite ou não a passagem de

corrente e, portanto, gera luz.

2.2 MÓDULO PWM

Muito utilizado em motores, o módulo PWM (Pulse Width Modulation), ou em português,

modulação por largura de pulso, serve justamente como diz o nome, para regular a pulsação

de energia necessária para ligar o motor, ou no nosso caso, as lâmpadas.

A tecnologia PWM pode substituir outras tecnologias de controle de energia, como tecnologia

de comutação, modulação de frequência (FM) e até mesmo tecnologias que usam resistores

variáveis   em série.
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2.3 PLACA ARDUÍNO UNO

A marca Arduíno é bastante conhecida no meio da eletrônica, até mesmo para leigos na área

de programação. Há vários modelos no mercado, mas o que utilizaremos é a Placa Arduíno

Uno, por seu tamanho e preço acessíveis. O sensor LDR deverá estar instalado no ambiente

interno para analisar e verificar a intensidade de luz. Assim, o sensor enviará esta informação

para o arduino que com ajuda o PWM intensificará a energia para as lâmpadas ou diminuirá.

A placa Arduíno serve para vários projetos, inclusive projetos profissionais, e usa uma

linguagem de programação bastante simples, já que sua popularidade vem disso. Atualmente,

por menos de R$100,00, é possível comprar uma placa Arduíno.

2.4 LÂMPADA LED

As lâmpadas LED são famosas por não requererem muita potência e iluminarem da mesma

forma que as tradicionais lâmpadas de halogênio ou fluorescentes. A lâmpada escolhida para
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esse projeto, por exemplo, possui potência de 9W, e pode ser colocada tanto em 127V quanto

em 220V.

2.5 FOTORESISTOR (LDR)

Um fotoresistor serve para perceber a incidência luminosa no meio onde está inserido e nada

mais é do que um sensor de luminosidade que, se acoplado a um microcontrolador, pode

transmitir essa informação para o mesmo.
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3. METODOLOGIA

Foi utilizado o simulador Tinkercad para a realização do circuito funcional que simula o

protótipo em seu software. Os materiais que serão utilizados são um arduino uno R3, um

resistor de 150 Ohms, um fotoresistor, um módulo PWM, placa fotovoltaica com bateria e

uma Lâmpada RGB.

Através do método experimental, inferimos que a solução do problema se dava por meio do

controle de iluminação, visto que, ou ela estava acima dos níveis tolerados ao olho humano,

ou estava sob esses níveis.

3.1 ARDUÍNO UNO R3

Para facilitar a programação do aparelho, precisamos de um microcontrolador que conecte e

associe todos os componentes eletrônicos utilizados. Por isso, escolhemos um

microcontrolador da série Arduíno por ser versátil e acessível a programadores iniciantes.
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3.2 RESISTOR 150 OHMS

Foi escolhido o componente resistor de 150 Ohms para que, quando fosse inserido no circuito,

houvesse a diminuição da passagem de corrente elétrica, possibilitando ajustar a intensidade

da luz.

3.3 FOTO-RESISTOR (LDR)

Foi escolhido o componente Fotoresistor, também conhecido como LDR (light dependent

resistor) para fazer a leitura da iluminação através de cabos flexíveis com a finalidade de

sinalizar a incidência luminosa. Como o próprio nome já diz, quanto maior a luz incidente

neste componente, menor será sua resistência.
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3.4 LÂMPADA LED

Para facilitar a visualização do projeto, foi escolhida a lâmpada LED Bulbo de luz branca,

9W.
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3.5 PLACA SOLAR

Para que o sistema funcione como forma de economia de energia, utilizaremos energia solar,

que é barata e acessível. O esquema de funcionamento do sistema de geração de energia

elétrica solar fotovoltaica em residências baseia-se na utilização de painéis solares que captam

a luz e, por meio do efeito fotovoltaico, geram energia elétrica, que é, então, convertida pelo

inversor solar de corrente contínua para alternada, e, logo após, a eletricidade é distribuída.

Utilizaremos a corrente contínua, considerando que não estamos trabalhando com residências.

A placa solar utilizada é de 12V e 5W, com dimensionamento de 13x14cm, que será utilizada

para alimentar o sistema inteiro (Arduino e LED).
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A seguir, podemos ver a montagem final do circuito, onde a fonte externa é a bateria que

armazena energia solar.

Nota: o simulador utilizado na construção do circuito não permite a introdução do módulo

PWM, portanto o mesmo não é aplicado no esquema, mas no protótipo sim.

Imagem produzida a partir do uso do simulador online TinkerCad.
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4. RESULTADOS

Finalização da parte teórica do sistema, prosseguido de fim de dúvidas referentes ao mesmo,

e com aquisição de conhecimento sobre o conceito de energia renovável e utilização da

plataforma Arduíno, bem como da questão relativa aos problemas visuais.
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5. CRONOGRAMA

Atividades previstas Fev/Mar Abr/Mai Jun/Jul Ago/Set Out/Nov

Escolha do projeto X X X

Pesquisa bibliográfica sobre
malefícios da má iluminação

  X X

Pesquisa bibliográfica iluminação
adequada

  X X

Pesquisa  bibliográfica sobre
gastos em luz

  X X

Pesquisa  bibliográfica sobre
ambientes públicos

  X X  

Pesquisa bibliográfica sobre
geração de energia luminosa
renovável

  X X  

Pesquisa bibliográfica sobre
geração de energia solar

  X X  
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