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RESUMO

A trajetória solar é um dos fenômenos naturais que mais desafiam a arquitetura, tanto no âmbito plástico quanto funcional, desde a origem desta 
ciência da construção. Equipamentos para simulação e análise da trajetória solar são parte das ferramentas didático-pedagógicas para produção 
do ensino em Conforto Ambiental e Eficiência Energética nos cursos de Arquitetura no Brasil. O Heliodon é um destes dispositivos de simulação da 
trajetória solar aparente, utilizando maquetes físicas e lâmpadas para estudar em modelos reduzidos o potencial solar nos projetos. Os 
equipamentos disponíveis no mercado nacional apresentam algumas limitações, desde o sistema de lâmpadas que gera grande manutenção até a 
margem significativa de erro por conta das dimensões das maquetes e dimensão limitada dos arcos de solstícios e equinócios. Contudo, este 
equipamento tem um grande potencial didático, como apresentado por FERNANDES, GRZYBOWSKI e SAUGO (2014). Considerado isto, o 
Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (CONFAEE/UNESA) desenvolveu um projeto de Heliodon baseado na mais recente 
bibliografia sobre o tema, buscando reduzir a margem de erro e a manutenção do equipamento. O objetivo deste artigo é apresentar o processo 
de desenvolvimento e fabricação deste Heliodon como modelo de prática pedagógica, a partir do envolvimento dos alunos do curso. A 
metodologia se desenvolve em etapas, a partir da pesquisa bibliográfica sobre os modelos de Heliodon na vanguarda nacional, o desenvolvimento 
do protótipo em projeto, a execução do equipamento e a criação de conteúdo para orientação sobre o uso do equipamento. Todas essas etapas 
foram realizadas coletivamente, usando a infraestrutura dos laboratórios disponibilizados pela UNESA. Os resultados que serão apresentados 
neste artigo pretendem alimentar a bibliografia existente sobre estes equipamentos como iniciativa didática, revelando a prática construtivista de 
ensino onde o aluno reconstrói o conhecimento para significá-lo, sendo o sujeito da aprendizagem, e como fonte de informações sobre as 
dimensões ideais para as maquetes e para o equipamento em si.
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