
Neste artigo foi proposto o processo de desenvolvimento de um sistema de controle 
de iluminação ambiental que utiliza conceitos de sistemas inteligentes em sua 
modelagem. Foram demonstradas as vantagens de se projetar sistemas de controle 
de luminosidade através de abordagens próprias da inteligência computacional, 
fazendo uso de um software embarcado em um hardware sem que este tenha de ser 
manuseado pelo usuário. Ainda, mostra-se que a modelagem de um controlador 
através da aplicação da lógica nebulosa garante o sucesso pretendido de forma 
eficiente e eficaz. Sua finalidade é fornecer uma solução para o uso sustentável da 
iluminação artificial em ambientes residenciais. O sistema desenvolvido neste 
trabalho atendeu mais eficientemente que os controles do tipo ON/OFF no que se 
refere ao consumo de energia, mostrando-se apto a ser aplicado em projetos mais 
robustos desde que sejam realizadas as devidas alterações nas tensões a serem 
utilizadas.  
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In this paper we propose the process of developing an environmental lighting control 
system that uses concepts of intelligent systems in their modeling. We aimed to 
demonstrate the advantages of designing lighting control systems through its own 
approaches to computational intelligence, using embedded software on hardware 
without it having to be handled by users and also show that to achieve this purpose 
of modeling a fuzzy controller ensures the desired success efficiently and effectively. 
Its purpose is to provide a solution for the sustainable use of artificial lighting in 
residential environments. The system developed in this work served more efficiently 



than controls ON / OFF type with regard to energy consumption, being able to be 
applied in more robust designs as long as the necessary changes are made in the 
tensions to be used. 
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Figura 1. Circuito para leitura da intensidade luminosa 
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Figura 2. Variáveis de luminosidade 



Figura 3. Modulação por largura de pulso, PWM, da placa Arduino. Fonte: 
www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM. 



Figura 4. Variáveis de potência 
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Figura 5. Circuito do protótipo construído. 
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