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INTRODUÇÃO:

Atualmente, com a crescente crise energética, muitas alternativas para o controle e 

otimização da iluminação vêm sendo estudadas. Soluções arquitetônicas têm sido 

desenvolvidas ao longo dos anos com o propósito de tornar as construções energeticamente 

mais econômicas [4].

Uma destas soluções é o brise-soleil. Assim como as prateleiras solares [5] e os 

cobogós [3,],[6], O brise-soleil é um elemento arquitetônico utilizado como filtro para controle 

da luz natural. Nesta pesquisa, desenvolveu-se uma programação para automação e um 

sistema de movimentação, que permitem um movimento gradual angular de placas, para ser 

implementada num sistema de unidades modulares, de elementos arquitetônicos para 

fachadas de edificações, possibilitando uma movimentação das placas a partir de eixos 

(folhas de um sistema de brises-soleil móvel), comandada por sensores de iluminação 

conectados em cada unidade modular.

METODOLOGIA:

A fim de se desenvolver o projeto de controle de iluminação, adotou-se um 

método de desenvolvimento por etapas:

a) Método para determinação da abertura ou fechamento;

b) Sistema capaz de transformar a informação analógica para digital;

c) Sistema para transformar a informação em movimento.

RESULTADOS E ANÁLISES:

Uma vez definidas as ferramentas de trabalho, o processo de 

desenvolvimento de um protótipo foi considerado fundamental para que se estudasse 

a viabilidade de nosso modelo teórico para a solução do problema exposto 

inicialmente. 

O desenvolvimento da automação foi feito de forma a atender a estrutura 

previamente projetada, dando continuidade à outras pesquisas de iniciação científica 

sobre elementos arquitetônicos de fachada [1],[3,],[5],[6], usando placas com um 

padrão compositivo islâmico apresentado para fachadas dinâmicas por [6].

CONCLUSÕES:

Concluindo-se, esta pesquisa permitiu a viabilização da automação das placas, 

como desejado, com o uso de um sistema simples, o Arduino, e sensores de luz. Como 

pesquisa futura, pretende-se dar continuidade ao tema, aprofundando-o para sistemas de 

programação mais complexos vinculados à mesma linha de pesquisa, para aplicações em 

elementos arquitetônicos apropriados ao controle da luz.
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Dado o modelo de unidade para painel composto por placas geometricamente 

compostas e uma solução para movimento intercalado das placas sob um eixo de rotação 

composto de duas extremidades de giro independente, desenvolveu-se uma programação que 

pudesse ser aplicada duplicadamente, por dois motores, um para cada extremidade.
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A segunda etapa foi a construção de um protótipo baseado no modelo de 

placas compostas constituindo uma unidade modular com um padrão geométrico 

islâmico (SAKARAGUI e HARRIS, 2012)


