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RESUMO 

A automação residencial tem mostrado um enorme potencial no Brasil, e os produtos que são 

necessários por aqui são muitas vezes diferentes dos disponíveis no mercado, normalmente 

produzidos sob os padrões norte americanos e/ou europeus. Portanto, há a necessidade de 

produtos moldados às necessidades nacionais com a intenção de atender essa demanda. 

O protótipo desenvolvido nesse projeto tem o intuito de receber sinais provenientes de 

dispositivos móveis, através da rede interna ou da internet, e controlar o sistema de 

iluminação funcionando de forma mista aos interruptores em uso. 

A meta principal é ter total controle sobre a iluminação através dos celulares e tablets, não 

sendo necessária a locomoção até onde se encontram os interruptores físicos, de forma 

parecida com a situação que vivemos hoje com os televisores, onde raramente utilizamos os 

botões da mesma e preferimos o uso do controle remoto. Além da comodidade o sistema 

ainda traz o benefício de evitar luzes acesas desnecessariamente, diminuindo 

consideravelmente os custos de energia e aumentando a vida útil das lâmpadas. 

O protótipo funciona basicamente como uma central que recebe sinais da placa ethernet e do 

módulo de controle que além de ligar e desligar a lâmpada também percebe a posição do 

interruptor de modo que funcionem independentemente. Ou seja, é possível desligar e ligar as 

lâmpadas quando se está localizado distante dos interruptores (através do celular/tablet) assim 

como também é possível fazer o mesmo nos interruptores. 

 

 

Palavras-chave: Domótica, Automação Predial, Microcontroladores, PIC, Controle de 

Iluminação. 

 

 

 



ABSTRACT 

The home automation has shown tremendous potential in Brazil, and the products that are 

needed here are often different from those available in the market, generally produced in the 

North American and / or European standards, so there is a need for molded products to 

national needs with the intention to meet this demand. 

The prototype developed in this project is intended to receive signals from mobile devices via 

the local network or internet and control the lighting system working in a mixed manner to 

switches in use. 

The main goal is to have total control over the lighting via mobiles and tablets, not being 

needed to get to the physical switches, much like the situation we live in today with 

televisions, in which the buttons are rarely used, and we prefer to use the remote control. 

Besides the convenience, the system still has the benefit of avoiding lights on unnecessarily, 

significantly reducing energy costs and useful life of the bulbs. 

The prototype basically functions as a central receiving signals from the Ethernet card and the 

control module as well as on and off the bulb also senses the position of the mode switch that 

function independently, or you can turn off and on the lights when it is located far from the 

switches (via phone / tablet) and it is also possible to do the same on the switches. 

 

Keywords: Home Automation, Building Automation, Microcontrollers, PIC, Lighting 

Control.
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado de automação residencial vem em franco crescimento. No cenário nacional o 

segmento cresceu 300% entre os anos de 2009 e 2012, movimentando mais de 4 bilhões de 

reais, sendo que apenas 3% das residências brasileiras possuem algum tipo de automação 

(OLIVEIRA, 2013) o que demonstra ser um gigante mercado potencial. Acrescido a isso, uma 

recente pesquisa mostrou que os brasileiros tem um interesse acima da média em algum tipo 

de automação residencial (78% dos entrevistados , contra 66 % na média global) (DÖHNE, 

2013).  

Além de todas as facilidades geradas pelos sistemas de automação a economia gerada é entre 

20% a 30% e com a adoção das novas regras de distribuição de energia elétrica, a busca pela 

tarifa branca pode tornar a automação residencial ainda mais interessante (TREMEL, 2013). 

Analisando todo o potencial desses sistemas, se fazem necessárias tecnologias que atendam as 

necessidades crescentes. Com esse intuito é desenvolvido esse projeto que, com o uso de uma 

interface para dispositivos móveis, pretende controlar o ligar e desligar de diferentes lâmpadas 

(sendo necessário um módulo de controle para cada) de forma que o controle atual, 

normalmente feito por interruptores, permaneça em funcionamento paralelamente ao controle 

remoto uma vez que a total substituição do atual sistema pode causar um impacto negativo, 

como a dificuldade de utilização e a dependência exagerada do dispositivo remoto. 

Além disso, é analisada a possibilidade do desenvolvimento de um novo tipo de protocolo, 

mesmo que simples, mas que evite o uso de protocolos proprietários. Pois caso o produto 

venha a ser comercializado, evitará o sério risco de problemas judiciais futuros. Além disso, 

os protocolos atuais são de arquitetura complexa e visam produtos mais elaborados, fugindo 

da realidade dos consumidores comuns e mantendo o foco em perfis de consumidores 

visionários e amantes de tecnologia. 
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1.1. Objetivo Geral 

O principal objetivo desta proposta de trabalho é o desenvolvimento de um equipamento 

capaz de controlar adequadamente um conjunto de lâmpadas, o qual também poderá ser 

utilizado para ligar e desligar cargas de pequena potência. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Estudo teórico acerca das tecnologias de transmissão e recepção de dados sem fio, 

assim como suas características, limitações e custo/benefício; 

 Estudo de alternativas às tecnologias já existentes, principalmente visando o mercado 

nacional e a adequação das instalações atuais à nova tecnologia (retrofit); 

 Desenvolver um protótipo do equipamento de forma a analisar toda a sua capacidade e 

limitações, assim como testar a sua programação; 

 Testar o protótipo em um ambiente propício, uma representação de uma residência ou 

uma residência em pequena escala; 

 

1.3. Justificativa do Trabalho 

A busca incessante pela comodidade vem atingindo as mais diferentes classes da sociedade 

brasileira. Essa sociedade busca por inovações que tragam melhorias ao seu cotidiano, sejam 

elas simples utensílios que tornem as tarefas na cozinha mais simples e rápidas ou elaborados 

equipamentos eletrônicos, que tornem os momentos de lazer e descanso em casa ainda mais 

proveitosos e interessantes. 

Um exemplo de comodidade que teve grande aceitação da população foram os controles 

remotos, inventados ainda na década de 50 e hoje em dia considerados indispensáveis na 

maioria das residências mundiais. Pensando nesse tipo de comodidade há o pensamento: Por 

que não utilizar um sistema parecido para o controle da iluminação residencial? Pois é um 

grande incomodo já estar deitado, pronto para dormir e ter de levantar para desligar as 

lâmpadas e voltar para a cama na escuridão; ou ainda, no meio da noite perceber que deixou 

uma lâmpada externa ligada e ter de atravessar toda a extensão da casa e ir à parte de fora para 

apagá-la. 
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Este projeto tem por intuito fazer o controle da iluminação residencial sem descaracterizar a 

instalação atual, graças à popularização dos tablets e smartphones, é possível fazer com que 

estes aparelhos sirvam de controle remoto para as lâmpadas e que cada pessoa na residência 

possa controlar a iluminação de maneira independente e descentralizada.  

 

1.4. Metodologia Proposta 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de buscar novas possibilidades para a automação 

predial, uma vez que os produtos e fabricantes atuais não se preocupam com as 

particularidades dos clientes e tampouco com a preservação das características originais das 

construções. 

Foi feito um estudo sobre as comunicações sem fio, desde o seu início até os modernos 

módulos sem fio de baixa potência, e assim traçou-se um paralelo entre produtos consolidados 

no mercado e as possibilidades de inovação. 

Em continuação à revisão bibliográfica, houve o planejamento dos passos a serem seguidos 

para a construção do protótipo analisando todos os requisitos e objetivos. Após vários testes e 

tentativas, foi decidido a utilização da plataforma Arduino, pois a plataforma é 

comprovadamente capaz de atingir os objetivos traçados, tem uma ampla aceitação de 

especialistas e por ser muito difundida, engloba diversas soluções já testadas por outros 

usuários anteriormente 

1.5. Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos: 

No capítulo 1 apresenta-se uma breve introdução do tema estudado, os objetivos, as 

justificativas, a metodologia e a estrutura do trabalho.  

No capítulo 2 apresenta-se a fundamentação teórica sobre automação predial, domótica e os 

conceitos de retrofit. 

No capítulo 3 apresenta-se a fundamentação teórica sobre telecomunicações e redes sem fio 

com ênfase em redes pessoais e comparações entre a tecnologia ZigBee e um concorrente.  



17 
 

No capítulo 4 apresenta-se o desenvolvimento do protótipo com conexão ethernet e módulos 

auxiliares, que juntos formam uma rede capaz de controlar inúmeros pontos de luz dentro de 

uma residência.  

No capítulo 5 apresentam-se as considerações finais e conclusões do trabalho 
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2 AUTOMAÇÃO PREDIAL 

A automação predial é o termo mais amplo no quesito de moradias inteligentes, e, segundo 

Pinheiro (2004), tem como objetivo principal a melhoria do estilo de vida dos ocupantes de 

uma edificação através do aumento do conforto ambiental, da segurança física e do aumento 

da eficiência energética da casa ou escritório, tornando o ambiente mais confortável, seguro e 

eficiente. 

Além dessas necessidades, a evolução dos equipamentos eletrônicos passou a despertar nos 

fabricantes um interesse em promover a integração das diversas funcionalidades de cada um. 

Dentro desse conceito, a automação predial englobou o controle dos diversos dispositivos de 

iluminação, entretenimento, segurança, telecomunicações, controles de temperatura 

ambiental, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e outros. 

Vale lembrar que um edifício inteligente não é necessariamente aquele dotado de um sistema 

de automação, esse conceito é bem mais amplo. A origem do termo vem da capacidade de 

usar de maneira racional os recursos oferecidos pela natureza e, de acordo com Manger 

(2004), vem desde a sua concepção com o melhor aproveitamento dos recursos naturais 

(como a topografia, geodésia, ventos predominantes, microclima, entre outros) vinculados a 

um projeto hidráulico, elétrico e arquitetônico que, juntos, buscam uma adaptação do edifício 

ao local de construção. 

2.1 Automação Residencial 

Segundo Bolzani (2010) a automação residencial é um ramo da automação predial 

especializada no controle de operações no âmbito doméstico. Ela se utiliza de sistemas de 

controle para gerenciar equipamentos eletroeletrônicos e eletromecânicos, reduzindo a 

necessidade de intervenção humana. 

As residências inteligentes utilizam a automação residencial para analisar e manipular o 

ambiente. Mas uma residência não é considerada inteligente apenas porque automatiza o 

funcionamento de seus dispositivos. O processo de automação e controle é um meio para a 

criação de serviços e aplicações, mas o próprio termo por si só é bastante restritivo, o termo 

“automação” não englobaria, por exemplo, sistemas de comunicação ou sonorização 

(MURATORI; DAL BÓ, 2011). 
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2.2 Domótica 

Nesse contexto, costumamos considerar o termo “domótica” mais adequado. Largamente 

empregado na Europa e originado na França, a partir do surgimento de disciplinas acadêmicas 

e desenvolvimento de pesquisas nas áreas da tecnologia de automação residencial e 

comunicação de dados, o termo Domótica (do latim “Domotique”: Domus significa casa e 

Imotique significa automática) é usado para designar toda residência que emprega serviços 

automatizados relacionados à gestão de energia, comunicação, conforto ambiental, segurança 

pessoal e patrimonial. 

 Uma definição bastante completa é a da CEDOM - Asociación Española de Domótica 

(2014): Domótica é o conjunto de tecnologias aplicadas ao controle inteligente e automação 

da habitação, permitindo uma gestão eficiente do consumo de energia, segurança, conforto e 

simplicidade na comunicação entre o usuário e o sistema, ou seja, é um conjunto de vários 

aspectos, como ilustra a Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Definição de Domótica 
 

Adaptado de: (CEDOM, 2014) 
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Como objetivos principais da domótica, temos: 

 Facilitar a poupança de energia: Gestão inteligente da iluminação, ar condicionado, 

água quente, irrigação, eletrodomésticos, etc.. Melhor utilização dos recursos naturais, 

utilizando-os em horário com custos mais baixos, reduzindo assim a conta de energia. 

Além disso, por meio do monitoramento do consumo, é possível obter informações 

necessárias para modificar os hábitos e aumentar a poupança e eficiência. 

 Promover a acessibilidade: Facilita a gestão dos utensílios domésticos para as pessoas 

com deficiência, na forma que melhor se adapte às suas necessidades, inclusive 

oferecendo serviços de tele assistência para aqueles que necessitam. 

 Proporcionar segurança, monitorando automaticamente pessoas, animais e bens, bem 

como incidentes e avarias. Fechamento automático de portas e janelas, instalação de 

câmeras de vigilância, alarmes pessoais. Monitoramento por meio de alarmes que 

detectam incêndios, fugas de gás, inundações, falhas de energia, etc. 

 Tornar a casa mais confortável por gerenciamento de dispositivos e atividades 

domésticas permitindo abrir, fechar, desligar, ligar ou ajustar os mais diferentes 

eletrodomésticos, como ar condicionado, sistema de ventilação, iluminação artificial e 

natural (abertura e fechamento de persianas, toldos, portas, cortinas), irrigação além de 

avisos sobre abastecimento de água, gás, etc.. 

 Garantir a comunicação com o meio desejado (controle remoto, smartphone, ou 

internet) o que permite o recebimento de avisos de anomalias e informação sobre o 

desempenho de equipamentos e instalações. O sistema domótico permite a 

transmissão de voz e dados, incluindo texto, imagens, sons (multimídia) com a rede 

local (LAN) e com locais remotos (via Internet).  

2.3 Retrofit 

Retrofit é o termo utilizado principalmente em engenharia e arquitetura para designar o 

processo de modernização de algum bem já considerado ultrapassado ou fora de norma.  

No caso das construções civis a evolução está chegando com uma rapidez inesperada. O 

Comitê Interministerial sobre Desenvolvimento Sustentável (IMCSD de Cingapura), por 

exemplo, criou um programa com o objetivo de tornar 80% dos edifícios do país mais 

“verdes” até 2030 e a autoridade de construções do país (BCA - Building and Construction 

Authority) elaborou uma cartilha explicando os benefícios do retrofit no país onde 
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normalmente construções com mais de 15 anos costumam ser demolidas por estarem 

obsoletas. Segundo a cartilha da BCA (2010) este comportamento não é sustentável para o 

futuro, uma vez que requer enormes quantidades de recursos que estão a ficar cada vez mais 

escassos. Ainda segundo a cartilha em um futuro próximo, os edifícios precisarão durar 50 

anos ou mais tornando clara a necessidade de uma adequação dos antigos prédios às novas 

tecnologias (retrofit). 

Outro exemplo de retrofit atual é a troca das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes 

compactas e mais recentemente pelas lâmpadas LED, onde deve haver toda uma adequação 

da rede elétrica, do projeto luminotécnico e arquitetônico. Nessa troca observa-se as 

melhorias que um retrofit pode trazer, como a economia de energia e o aumento da vida útil 

das lâmpadas. 

No caso da automação predial é muito importante levar em conta a adequação das novas 

tecnologias aplicando-as sabiamente em construções muitas vezes despreparadas para recebê-

las. Em alguns outros casos de retrofit a automação pode ser, inclusive a melhor solução, em 

construções históricas, por exemplo, não é possível tornar o cabeamento imperceptível 

simplesmente por não ser permitido a quebra das paredes, mas as soluções sem fio são 

capazes de resolver estes e outros tipos de problema com maestria. 
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3 TELECOMUNICAÇÕES 

3.1 Histórico 

O termo telecomunicação é derivado da palavra grega tele que significa distância, e da palavra 

comunicação que deriva do latim communicare e significa tornar comum, partilhar. Segundo 

Medeiros (2007) telecomunicação é o ramo da engenharia elétrica que trata do projeto, da 

implantação e da manutenção dos sistemas de comunicação e tem por objetivo principal 

atender à necessidade de se comunicar a distância. 

As primeiras experiências com comunicação a distância foram feitas pelo famoso inventor 

americano Samuel Morse que enviava informações simples e binárias (“pontos e traços”) para 

um aparelho localizado a uma grande distância do primeiro, e a comunicação entre os dois 

pontos se deu através de fios elétricos que ligavam os dois aparelhos. Mais tarde, o telefone 

foi inventado utilizando tecnologia semelhante, porém o novo invento era capaz de transmitir 

áudio através da fiação elétrica. 

Estes interessantes métodos de comunicação levaram cientistas a refletir sobre a possibilidade 

de se comunicar sem que fossem necessários fios. Ainda de acordo com Medeiros (2007), 

algumas invenções foram muito bem sucedidas, como as experiências com telégrafos sem fio 

feitas por Guglielmo Marconi a quem inclusive é atribuída a invenção do rádio e as pesquisas 

feitas por Heinrich Hertz que inclusive dá nome à medida de frequência (Hertz). 

3.2 Comunicações por sinais elétricos 

Os sistemas de comunicação que utilizam sinais elétricos para a transmissão de informações 

conseguem um excelente desempenho no processamento dos sinais, sendo indicados para 

comunicação a grandes distâncias. Esses sistemas podem ser divididos em dois grandes 

grupos: os Sistemas Via Cabo e os Sistemas Via Rádio. [...] (NASCIMENTO, 1992).  

Os sinais elétricos podem ser divididos nas seguintes subclasses: finito, periódico, aperiódico, 

aleatório, pseudoaleatório e determinístico. Os sinais periódicos causam mais interesse por 

serem mais simples de se estudar, como se pode inferir do nome, os sinais periódicos se 

repetem em certos intervalos e cada ciclo de repetição é chamado de período [T]. A 

quantidade de ciclos ou períodos contidos no intervalo de tempo de um segundo [1s] equivale 

a uma rotação por segundo [rps] ou, mais comumente, um Hertz [Hz]. 
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Os sinais periódicos contínuos são bastante conhecidos, e o sinal senoidal é bastante útil em 

comunicação. É comumente gerado em aparelhos eletrônicos de laboratório e em circuitos de 

radiotransmissores, sendo utilizados como "ondas portadoras", ou seja, transportam os sinais 

elétricos da informação, a utilização da senóide se dá por ser um sinal simples, puro e na 

frequência fundamental, evitando ruídos e interferências. 

Para que uma onda senoidal comum seja utilizada como meio de transporte para os dados é 

necessário alterar uma de suas características: amplitude, frequência ou fase. Esse processo é 

chamado de modulação, ou seja, as alterações na onda fundamental feitas pelo transmissor são 

notadas pelo receptor, que as “traduz” de modo a entender os dados nela contidos. A esse 

processo de tradução é dado o nome de demodulação, tanto a modulação quanto a 

demodulação podem ser feitas nas formas analógica ou digital.  

Dada as primeiras explicações sobre a comunicação por sinais elétricos, nos concentraremos 

agora nos sistemas de comunicação via rádio. 

A corrente contínua ao fluir por espiras de material condutor gera um campo magnético 

estático semelhante ao de um imã. Porém se a corrente que flui pelo condutor for alternada de 

frequência f, surgirá um campo magnético irradiante (que se propaga) ao redor do condutor 

com também com frequência f, e poderá ser percebido de um ponto distante do condutor, 

dessa forma, a informação pode ser propagada pelo ar*. 

As ondas de rádio são campos eletromagnéticos de alta frequência inaudíveis e invisíveis 

normalmente em frequências superiores a 100 kHz. É importante não confundir ondas de 

rádio com o aparelho de rádio que recebe as informações contidas nessas ondas e as 

transformam em áudio. As ondas de rádio tornam possível a comunicação sem utilização de 

meio físico (comunicação sem fio ou wireless). 

A principal diferença da comunicação via rádio para a comunicação via cabo está, como já 

pode ser percebido, no meio de propagação. Uma excelente e engraçada analogia para a 

comunicação sem fio foi feita por Albert Einstein sobre o telégrafo sem fio: “O telégrafo sem 

fio não é difícil de entender. O telégrafo comum é como um gato muito comprido. Você puxa 

o rabo dele em Nova York e ele mia em Los Angeles. O telégrafo sem fio é a mesma coisa, só 

que sem o gato”. 
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3.3 Comunicação digital 

Os sinais elétricos podem ser analógicos ou digitais. De maneira simples os sinais analógicos 

podem assumir infinitos valores no tempo, já o sinal digital é a representação de um dado em 

um conjunto binário (0 e 1). Além disso a informação passada pelo sinal analógico pode ser 

entendida mais facilmente, enquanto a digital necessita de uma tabela de conversão (ASCII, 

Morse...). Sendo assim, qual é a vantagem dos sinais digitais?  

Por possuírem apenas duas informações (0 e 1) o sinal digital tem uma imunidade maior a 

erros. Exemplo disso é o fato de um valor representado em sinal analógico poder sofrer 

alteração no percurso e não chegar correto ao receptor, enquanto o digital sofre bem menos, já 

que o valor 0 ou 1 poderá passar por uma pequena alteração mas ainda será possível 

diferenciá-lo e interpretar o valor do conjunto, tornando o sinal digital possível de ser 

utilizado em longas distâncias.  

À informação 0 ou 1 damos o nome de bit (binary digit) e ao conjunto de 8 bits damos o 

nome de byte. É possível ainda a conversão entre os dois sinais, sendo conhecidas como 

conversão A/D quando convertidos de sinal analógico para digital ou D/A quando a conversão 

é inversa. 

A comunicação digital funciona de maneira parecida com a analógica, com a diferença de que 

há um conversor A/D no transmissor e um conversor D/A no receptor, e nessa técnica aparece 

uma tecnologia muito comum hoje em dia, o modem, que é uma contração das palavras 

modulador e demodulador, ou seja, o equipamento faz a demodulação dos sinais recebidos e 

modula os sinais a serem enviados. O modulador faz uma operação denominada 

chaveamento. Como foi dito anteriormente, a modulação altera uma das três características da 

onda portadora: amplitude, frequência ou fase. Os modos mais comuns de chaveamento são 

representados pela sigla em inglês (SK significa Shift Keying): ASK (chaveamento por desvio 

de amplitude), FSK (chaveamento por desvio de frequência), PSK(chaveamento por desvio de 

fase) e há ainda alguns modelos híbridos APK (híbrido de ASK e PSK) e o QAM (modulação 

por amplitude em quadratura). 

3.4 Redes sem fio 

Redes podem ser definidas como qualquer arranjo de elementos que estejam interconectados. 

Tecnicamente, uma rede sem fio (WLAN) é um conjunto de equipamentos destinados à 
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comunicação sem fio que se comuniquem entre si, ou seja, é quando a comunicação explicada 

anteriormente acontece várias vezes e com interlocutores diferentes. As redes sem fio tornam 

possível a comunicação com locais ainda mais distantes da capacidade de cada equipamento 

individualmente. Dependendo da topologia da rede um equipamento pode repassar a 

informação mesmo que esta não seja direcionada a ele. 

Segundo Silva (1998), o funcionamento de uma rede sem fio se dá através da utilização de 

portadoras de rádio ou, em poucas aplicações, via infravermelho. As WLANs estabelecem a 

comunicação de dados entre os pontos da rede. Os dados são modulados na portadora de rádio 

e transmitidos através de ondas eletromagnéticas. 

Existem vários tipos de redes sem fios, que se diferenciam principalmente quanto a sua 

abrangência. As três arquiteturas mais comuns definidas pelo IEEE são: as redes de 

comunicação local ou WLAN (IEEE 802.11), as redes de comunicação metropolitana ou 

WMAN (IEEE 802.16) e as redes de comunicação pessoal ou WPAN (IEEE 802.15). 

Pinheiro (2007) apresentou de maneira bem sucinta o significado das três arquiteturas: 

WLAN (Wireless Local Area Network) – Na qual estão as tecnologias sem fio destinadas à 

interligação de redes locais com alcance entre 100 e 300 metros. Trata-se de um padrão 

implementado como extensão ou alternativa para as redes com cabeamento convencional (par 

metálico ou fibra óptica); 

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) - Neste grupo temos as tecnologias que tratam 

dos acessos de banda larga para última milha para redes em áreas metropolitanas, com alcance 

em torno de 6km; 

WPAN (Wireless Personal Area Network) – Na qual estão as tecnologias wireless de pequeno 

alcance (entre 10 e 100 metros). É um padrão para redes locais, definido pelo IEEE 802.15, 

para o endereçamento de redes sem fio que utilizam dispositivos portáteis ou móveis tais 

como PC’s, PDA’s, periféricos, celulares, pager’s. Esta arquitetura será melhor descrita no 

tópico a seguir.  

3.4.1 WPAN (IEEE 802.15) 

Dentro da família de padrões IEEE 802.15 são encontrados os seguintes padrões: o IEEE 

802.15.1, denominado Bluetooth (atualmente utilizado por dispositivos portáteis e móveis); o 

IEEE 802.15.3, destinado para WPANs que necessitam de alta taxa de transmissão de dados 
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(conhecido também como UWB); e o IEEE 802.15.4, destinados às aplicações que se 

caracterizam pela baixa taxa de transmissão de dados e necessidade de longa duração de 

bateria; além de outros padrões menos populares (DEMETRIO, 2009). O foco do trabalho 

está no padrão IEEE 802.15.4, bem como em suas características e produtos. 

3.4.1.1 LR-WPAN (IEEE 802.15.4) 

 O padrão 802.15.4 do IEEE nasceu devido a necessidade de um padrão flexível, com 

dispositivos de baixo custo, baixo consumo de energia, e que possuem uma necessidade de 

baixa taxa de transferência e curto alcance, porém com uma confiabilidade elevada. Dentro do 

modelo ISO/OSI o padrão define especificações para a camada física (conhecida também por 

camada PHY) e para a subcamada de acesso ao meio (conhecida também como MAC) de um 

total de sete camadas. Estas camadas são destinadas a promover conectividade a uma baixa 

taxa de transferência em meio sem fio para dispositivos fixos, portáteis ou móveis. 

Segundo Santos (2007) podemos identificar dois tipos de dispositivos em uma rede IEEE 

802.15.4: 

 FFD (Full Function Device) - pode funcionar em qualquer topologia do padrão, 

desempenhando a função de coordenador da rede ou roteador e consequentemente tem 

acesso a todos os outros dispositivos dentro de seu alcance de transmissão. São 

dispositivos mais completos; 

 RFD (Reduced Function Device) - dispositivo mais simples, com menos memória, 

utilizado nas pontas da rede sem atribuições de reenvio de mensagem, ou seja não 

pode atuar como um coordenador de rede ou roteador. Pode comunicar-se apenas com 

um FFD. 

Cada rede consiste de múltiplos FFDs e RFDs, com um dos FFDs designado como 

coordenador da rede, ou seja, para que exista uma rede é necessário ao menos um dispositivo 

FFD. Na formação da rede encontramos pelo menos dois tipos de topografia (arranjo dos nós) 

diferentes: estrela e peer-to-peer (P2P, ponto-a-ponto). Na topografia estrela assim que o nó 

FFD estiver ativo, ele estabelece a sua própria rede e transforma-se em nó coordenador da 

rede. Em contrapartida, em uma rede peer-to-peer cada dispositivo é dotado de recursos que 

permitem comunicar-se com qualquer outro dispositivo dentro do raio de alcance do seu 

transceptor, e o coordenador da rede é o primeiro dispositivo que utiliza o canal de 

comunicação.  
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As mais variadas estruturas podem ser construídas através da topologia peer-to-peer, como 

mostra a Figura 3.1 e essa característica é fundamental para a formação de redes extensas 

mesmo com equipamentos com pouca potência de transmissão e a possibilidade de uma rede 

entrelaçada, na qual podem ser utilizados diferentes caminhos para se chegar a um mesmo nó. 

Esse conceito é utilizado nas redes com topologia em árvore ou Mesh, que também podem ser 

feitas utilizando equipamentos LR-WPAN. 

 

Figura 3.1 - Topologias das redes LR-WPAN  
Fonte: (Pinheiro, 2004) 
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3.4.1.1.1 ZigBee 

 

Figura 3.2 - Dispositivos ZigBee (Xbee e Xbee Pro)  
Fonte: (DIGI, 2011) 

Os dispositivos mais conhecidos dentro da IEEE 802.15.4 são os desenvolvidos sob a 

tecnologia ZigBee, como os exemplos da Figura 3.2. ZigBee é um padrão definido em 

dezembro de 2004 por uma aliança de empresas de diferentes segmentos do mercado chamada 

"ZigBee Alliance”. Hoje fazem parte deste grupo mais de 200 empresas, entre as quais a 

Texas Instruments, Freescale, Microchip, Schneider Electric, Philips, Motorola, Siemens, 

Sansung, etc. Para implementar as camadas MAC (Medium Access Control) e PHY (Physical 

Layer) o ZigBee utiliza a definição 802.15.4 do IEEE, que opera em bandas de freqüências 

livres. IEEE e Zigbee Alliance têm trabalhado juntas para especificar todas as camadas de 

protocolos. IEEE 802.15.4 trata da especificação das duas camadas inferiores, enquanto 

ZigBee Alliance provê as camadas superiores (da camada de rede à camada de aplicação) da 

pilha do protocolo. Este protocolo foi projetado para permitir comunicação sem fio confiável, 

de baixo custo com baixo consumo de energia e baixas taxas de transmissão para aplicações 

de monitoramento e controle. (IEEE, apud SANTOS, 2007). 

Os dispositivos baseados na tecnologia ZigBee operam na faixa ISM que não requer licença 

para funcionamento, incluindo as faixas de 2,4 GHz (Global), 915 Mhz (América) e 868 Mhz 

(Europa) e com taxas de transferência de dados de 250 kbps em 2,4 GHz, 40 kbps em 915 

Mhz e 20 kbps em 868 Mhz. 

O padrão oferece atualmente interfaces com velocidades de conexão compreendidas entre 10 

Kbps e 115 Kbps e com um alcance de transmissão entre 10 m e 100 m, dependendo 

diretamente da potência dos equipamentos e de características ambientais (obstáculos físicos, 

interferência eletromagnética, etc). (PINHEIRO, 2004). 
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Em termos de modulação, para  a  banda  de  freqüência  de  2.4  GHz  é  utilizado  o  OQPSK  

(Offset  Quadrature  Phase  Shift  Keying)  e  para  a  banda  de  915  MHz  ou  868 MHz é 

utilizado o BPSK (Binary Phase Shift Keying). (SANTOS, 2010). 

 

3.4.1.1.2 Nordic nRF24L01+ 

O nRF24L01+ é um transceptor de radiofrequência de muito baixa potência fabricado pela 

empresa norueguesa Nordic Semiconductor, que por suas características, que serão listadas  

no decorrer deste tópico, se torna um potencial substituto do ZigBee, com a vantagem de ter 

um custo menor. 

 

Figura 3.3 - Nordic nRF24L01+  
Fonte: (NORDIC, 2008)  

 

O módulo de comunicação nRF24L01+ (Figura 3.3) é utilizado para transmissão e recepção de 

radiofrequências. Este módulo contém em seu pacote um chip nRF24L01+ e um circuito 

periférico que se comunica diretamente com o microcontrolador através da SPI. 

O módulo possui um protocolo banda base integrado, sendo que é projetado para aplicações 

wireless de ultra baixa potência e para operação na banda de frequência de nível mundial ISM 

de 2,4 a 2,4835 GHz. O módulo é configurado e operado por meio da SPI, que pode 

apresentar uma velocidade máxima de 10 Mbps. Através desta interface, o mapa de 

registradores está disponível, podendo enviar até 32 bytes de dados e utilizar até 6 
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armazenadores de dados para se comunicar com até seis transceptores diferentes através de 

uma conexão estrela. Gaussian Frequency-Shift Keying 

Este circuito utiliza modulação GFSK () e apresenta registradores configuráveis pelo usuário 

que alteram o funcionamento do transceptor, tais como canal de frequência, potência de saída 

e taxa de dados. O transmissor apresenta potência de saída configurável: 0, -6, -12 e -18 dBm, 

sendo que a 0 dBm, utiliza uma corrente de 11.3 mA. Já o receptor possui filtros de canal 

integrados, possui uma sensibilidade -82 dBm a 2 Mbps e -85 dBm a 1 Mbps e -94 dBm para 

250 Kbps, sendo que a 2 Mbps consome uma corrente de 13.5 mA. 

A taxa de dados de envio no ar suporta 250 kbps, 1 ou 2 Mbps. A taxa de dados de ar é 

combinada com dois modos de economia de energia faz com que o transceptor seja muito 

apropriado para aplicações de ultra baixa potência. (NORDIC SEMICONDUCTORS, 2008). 

Características: 

 Tensão: 1,9 a 3,6 V (3,3 V recomendados); 

 Taxas de transmissão: 256 Kbps, 1 Mbps ou 2 Mbps; 

 Frequência de operação: 2,4 GHz; 

 Multicanais de operação: 128; 

 Corrente durante a transmissão: 11,3 mA; 

 Corrente durante a recepção: 12,3 mA; 

 Corrente em repouso: 900 nA; 

 Potência de transmissão programável em: 0 (máx), -6, -12 ou -18 dBm; 

 Sensibilidade de recepção: - 82 dBm a 2 Mbps; 

 Buffer: 1 até 32 bytes de dados por vez; 

 Temperatura de trabalho: -40 a 85 ºC; 

 Alcance de transmissão com antena impressa: cerca de 10 m em ambientes internos e 

100 m em campo aberto; 

 Dimensões: 15 x 29 mm. 

Assim como no ZigBee a tecnologia proprietária do nRF24L01+ se preocupa com as camadas 

superiores às estabelecidas na IEEE 802.15.4. As duas tecnologias registradas pela Nordic 

Semiconductor são a Enhanced Shockburst™  e MultiCeiver™: 
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 Enhanced Shockburst: é um protocolo da camada de enlace de dados  

com montagem, temporização, tratamento e manipulação automática de pacotes, 

confirmação de recepção de dados e reenvio automático, permite a implementação 

com baixíssimo consumo de energia e comunicação de alta performance. Os recursos 

Enhanced ShockBurst™ permitem melhorias significativas de eficiência de energia 

para os sistemas bidirecionais e unidirecionais, sem aumentar a complexidade da 

programação. 

 

 MultiCeiver: é um recurso utilizado no modo de recepção que contém um conjunto de 

seis conexões de dados paralelas, com endereços únicos. Essa conexão de dados é um 

canal lógico do próprio canal de RF (Figura 3.4). Cada conexão de dados tem seu 

próprio endereço físico na codificação do nRF24L01+. Até seis nRF24L01+ 

configurados como receptores secundários (RFD) podem se comunicar com um 

nRF24L01+ configurado como principal. Todos os endereços das conexões de dados 

são procurados simultaneamente e apenas um canal de dados pode receber um pacote 

por vez. 
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Figura 3.4 - Shockburst e MultiCeiver  
Adaptado de: (NORDIC, 2008) 

 

O protocolo Enhanced Shockburst é pré-configurado pelo microcontrolador e então 

este precisa enviar apenas o endereço e os dados que se deseja transmitir. O protocolo 

se encarrega de reconhecer o recebimento de um pacote, gerar o CRC (Cyclic 

Redundancy Check - Verificação de Redundância Cíclica), amostrar os bits e 

empacotar ou desempacotar os dados, dependendo do modo de operação do 

transceptor, que pode ser:  

 Power down: neste modo o nRF24L01+ está desativado, com consumo mínimo de 

corrente (Consumo: 900 nA); 

 Modo Standby: modo de espera, usado para minimizar o consumo de corrente 

(Consumo: 22 µA); 

 Modo RX: modo de recepção de dados, consumo: 12,6 mA (250 kbps) a 13,5 mA 

(2Mbps); 

 Modo TX: modo de transmissão de dados, consumo: 7 mA (-18 dBm) a 11,3 mA (0 

dBm). 
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Os pacotes montados pelo transceptor antes de serem enviados possuem o seguinte formato: 

Preâmb. (1 byte) Endereço (3-5 bytes) Contr. de Pacote (9 bits) Info (0-32 bytes) CRC (1-2 bytes) 
Tabela 3.3.1 - Formato dos pacotes ShockBurst. 

Fonte: (NORDIC, 2008, p. 28) 

 Preâmbulo: É uma sequência de bits com 1 byte de tamanho para detectar os níveis de 

1's e 0's no receptor; 

 Endereço: Corresponde ao endereço do receptor e pode ser configurado para ter o 

tamanho de 3, 4 ou 5 bytes;  

 Controle de pacote: Este campo é formado por 3 campos, como mostra a tabela a 

seguir: 

Tam. Informação (6 bits) PID (2 bits) NO_ACK (1 bit) 
Tabela 3.3.2 – Controle de pacote. 

Fonte: (NORDIC, 2008, p. 28)  

 Tamanho da informação: Este campo de 6 bits especifica o comprimento da 

informação, em bytes, que pode variar entre 0 e 32 bytes (   ; 

 PID (Packet identification - identidade do pacote): Estes 2 bits são utilizados 

para detectar se o pacote recebido é novo ou retransmitido; 

 NO_ACK (No Acknowledgment - sem confirmação): flag controlado pelo 

recurso de confirmação automática. Se o flag for configurando em nível alto, 

informa-se ao receptor que o pacote não deve ser automaticamente confirmado; 

 

 Info (Informação) É o conteúdo do pacote de dados a serem transmitidos, definido 

pelo usuário; 

 CRC (Cyclic Redundancy Check): É o mecanismo de detecção de erros na transmissão 

dos pacotes. Pode ter tamanho de 1 ou 2 bytes e é calculado sobre o endereço, o 

campo de controle de pacote e a informação. Nenhum pacote é aceito pelo Enhanced 

ShockBurst se o CRC falhar. (HU INFINITO, 2014). 
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3.4.1.1.3 Comparativo ZigBee versus nRF24L01+ 

 

XBee nRF24L01+ 

Tamanho 24 x 28 mm 15 x 29 mm 

Preço R$ 105,00 R$ 11,90 

Consumo     

Transmitindo 35 mA 11.3 mA 

Recebendo 38 mA 12.6 mA 

Inativo 15 mA 26 μA 

Power Down 1 μA 0,9 μA 
Tabela 3.3 - Comparativo Xbee versus nRF24L01+ 

Fonte: (DIGI, 2011, p. 2; NORDIC, 2008, p. 14) 

Ao compararmos o módulo de rádio mais conhecido do protocolo ZigBee (o XBee da Digi 

International) e o módulo nRF24L01+ da Nordic Semiconductor vemos que o módulo 

utilizado (nRF24L01+) possui expressivas vantagens sobre o famosíssimo módulo XBee: é 

ligeiramente menor, consome uma corrente de transmissão/recepção até três vezes menor do 

que a consumida pelo XBee e a corrente quando não está em atividade é muito menor, e ainda 

assim o módulo da Nordic ainda é cerca de nove vezes mais barato que seu concorrente o que 

em parte pode ser justificado pelos custos envolvidos com os associados à ZigBee Alliance e 

o licenciamento de suas tecnologias, o que não ocorre com o nRF24L01+ (DIGI, 2011; 

NORDIC, 2008). 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

Para este trabalho foi proposto a construção de um protótipo que utilizasse das tecnologias 

abordadas e satisfizesse os objetivos anteriormente propostos, ou seja, um equipamento que 

tivesse conexão com a rede ethernet residencial e pudesse controlar remotamente pontos 

isolados de iluminação. 

O protótipo proposto é constituído por pelo menos dois módulos distintos, sendo elas 

obrigatoriamente um módulo principal (que possui a capacidade de comunicar-se com a rede 

ethernet) e pelo menos uma placa secundária (escrava) que fica no ponto onde deseja-se 

controlar o acendimento da iluminação e possui comunicação com outras placas do mesmo 

tipo e com a placa principal. 

Em ambas as placas foram utilizados os módulos de comunicação Nordic nRF24L01+ 

descritos anteriormente e a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, que será, 

juntamente com outros componentes, melhor descrita a seguir 

4.1 Módulo principal 

O módulo principal é o único responsável pela conexão com a rede local, através de 

cabeamento ele é ligado ao roteador da residência e então disponibiliza uma página HTML na 

qual o usuário pode obter informações sobre qual lâmpada está ligada ou desligada e também 

pode mudar o seu estado pela mesma interface. 

Os principais componentes do módulo são o Arduino UNO® e um Ethernet Shield WizNet 

W5100. 

4.1.1 Arduino UNO® 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica opensource, ou seja, é uma placa de 

circuito impresso com um microcontrolador, destinada a hobbystas que têm o desejo de 

iniciar novos projetos eletrônicos de maneira simples e barata. 
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Figura 4.1 - Visão frontal do Arduino UNO 
Fonte: (Arduino, 2014) 

 

Por ser uma plataforma gratuita e colaborativa, há muitos códigos e ideias já disponíveis em 

sites especializados e isso faz com que seja mais fácil o desenvolvimento de projetos. O 

modelo utilizado em questão é um modelo bem simples e um dos mais baratos 

disponibilizados pela fabricante, suas principais estão na Tabela 4.1.  

 

Microcontrolador ATmega328 

Tensão de funcionamento 5 V 

Tensão de entrada (recomendado) 7 - 12 V 

Tensão de entrada (limites) 6 - 20 V 

Pinos de E/S digital 14 (6  PWM) 

Pinos de entrada analógica 6 

Corrente CC por pino (E/S) 40 mA 

Corrente CC a 3.3V por pino 50 mA 

Memória Flash 32 KB  

Memória SRAM 2 KB  

Memória EEPROM 1 KB 

Velocidade de clock 16 MHz 

Tabela 4.1.1 - Características do Arduino UNO 
Fonte: (Arduino, 2014) 
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4.1.2 Shield Ethernet WizNet W5100 

Shield é o nome dado a complementos do Arduino que se encaixam completamente na placa 

fazendo com que a maioria dos pinos ainda possam ser utilizados. Existem Shields para os 

mais diferentes propósitos: conexão com redes sem-fio, módulos de telefonia celular (GSM), 

módulos de armazenamento de dados (Cartões SD), módulos para controle de motores e por 

fim o módulo Ethernet WizNet W5100 (Figura 4.2) que é utilizado para conexão com a rede 

Ethernet, além de possuir um slot para utilização de cartão SD. 

 

Figura 4.2 - Vista superior do Shield Ethernet 
Fonte: (Arduino, 2014) 

 

Segundo Webtronico (2014), a comunicação entre o Arduino e o módulo W5100 é feita 

através da interface SPI (através do ICSP). Isto significa que os pinos digitais 10, 11, 12 e 13 

do Arduino UNO não podem ser usados como entradas/saídas gerais. O pino 10 em especial é 

usado para selecionar o W5100 (CE).  

4.2 Módulo secundário 

A ideia principal por trás do desenvolvimento do módulo secundário é o seu consumo de 

energia. É desejável que o mesmo funcione através de baterias e que estas durem tempo 

suficiente para não atrapalhar o desempenho do produto, e para tal foram escolhidos 

componentes para o módulo com a premissa de que seja gasto a menor quantidade de corrente 

possível. Por isso foram utilizados o módulo nRF24L01+, que apresenta um consumo de 
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energia consideravelmente menor do que os concorrentes, e um tipo de relé, que não é muito 

comum no Brasil, ainda mais se tratando de pequenas potências. 

4.2.1 Relé Biestável (Latching Relay) 

Segundo Morimoto (2005) os primeiros relés surgiram no final do século XIX, e consistiam 

em dispositivos eletromecânicos, formados por uma bobina móvel, que se deslocava unindo 

dois contatos metálicos. Seu uso mais proeminente foi nas centrais telefônicas analógicas. 

Com o aumento da tecnologia, houve a miniaturização dos relés e o emprego de novas 

tecnologias. Hoje, encontramos relés dos mais diferentes tamanhos, potência e finalidade. 

Os relés comuns funcionam de maneira muito parecida com os do século XIX: quando uma 

corrente circula pela bobina, esta cria um campo magnético que atrai um ou uma série de 

contatos fechando ou abrindo circuitos (SANTOS, 2014). Os circuitos que inicialmente 

estavam fechados e são abertos com a passagem de corrente são chamados de Normalmente 

Fechados (NF) e a situação oposta, em que os contatos estavam abertos e a passagem de 

corrente ocasionou seu fechamento é dado o nome de Normalmente Aberto (NA) em alguns 

casos existem relés que possuem ambos os contatos, possuindo um contato comum (C). 

O relé utilizado nesse protótipo é de um modelo diferente, pois possui vários nomes como relé 

biestável, relé de impulso ou relé de travamento. Seu funcionamento em muito se assemelha a 

um relé com ambos os contatos (NA, NF e C), com a diferença de que o relé biestável assume 

a nova configuração quando recebe um pulso de corrente, ou seja, não é necessária a 

passagem contínua de corrente para que o mesmo se mantenha na posição desejada, 

economizando, assim, uma grande quantidade de corrente elétrica. É possível ver o seu design 

interior na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Configuração do Relé Biestável 
Adaptado de: (PANASONIC, 2012) 
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As características principais do relé utilizado (Panasonic TQ2-L2-3V) estão na Tabela 4.2 e 

seu aspecto na Figura 4.4. 

Tipo de bobina Travamento, bobina dupla 

Corrente da bobina 66.7mA 

Voltagem da bobina 3 VDC 

Corrente máxima 1 A 

Tensão máxima 125 VAC, 110 VDC 

Tensão de ligação 2,25 VDC 

Tempo de operação 3 ms 

Tempo de retorno 3 ms 

Resistência da bobina 45 Ohms 

Temperatura de operação -40 °C a 70 °C 

Tabela 4.2 - Características do Relé Panasonic TQ-L2-3V 
Fonte: (PANASONIC, 2012) 

 

Figura 4.4 - Aparência do Relé Panasonic TQ-L2-3V 
Fonte: (PANASONIC, 2012) 

 

4.3 Montagem 

A montagem do protótipo não traz grande dificuldade, uma vez que o Arduino e seus add-ons 

são desenhados com o intuito de serem perfeitamente acopláveis. Em uma das placas foi 

acoplado o Ethernet Shield e o módulo nRF24L01+ (Placa Principal), como pode ser visto no 

esquema da Figura 4.5. Já na placa secundária foram colocados o módulo e o relé (ou leds 

indicativos).  
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Figura 4.5 - Esquema de montagem do módulo principal 
Fonte: Própria 

 

PIN NRF24L01 
Arduino 

UNO 

1 GND GND 

2 VCC 3.3V 

3 CE digIO 7 

4 CSN digIO 8 

5 SCK digIO 13 

6 MOSI digIO 11 

7 MISO digIO 12 

8 IRQ - 

Tabela 4.3 - Correlação entre os pinos do Arduino UNO e do nRF24L01+ 
Fonte: (MANIACBUG, 2014) 

4.4 Programação 

A programação tomou como base a biblioteca RF24 e está disponível no Anexo A. A 

programação conta com um micro servidor Web, na qual uma página em HTML é hospedada 

com informações de 3 LEDs e a possibilidade de liga-los ou desliga-los, a aparência da página 

está na  Figura 4.6, onde é possível ver que o botão central está ativado, e por consequência, o 

LED também está. A maior dificuldade da programação foi conciliar os dois componentes 

que utilizam a interface SPI para comunicação com o Arduino (Shield e Módulo RF). Para 
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evitar conflitos, os pinos de chip enable de cada um dos componentes teve de ser escolhido 

separadamente.  

 

Figura 4.6 - Website de controle do protótipo 
Fonte: Própria 

 

4.5 Resultados 

Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, o protótipo funcionou acima das 

expectativas, em testes de ping foi obtido um tempo médio de resposta de 770 microsegundos, 

e 100% de retorno em cerca de 1000 tentativas, com alcance de aproximadamente 8 metros e 

com 3 paredes de alvenaria como obstáculos, condições mais do que suficientes para 

comparação com um ambiente normal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo o trabalho tendo o foco de ser de baixíssimo custo, é possível perceber a gama de 

atividades que podem ser desenvolvidas mesmo com um hardware simples. O aprimoramento 

das técnicas usadas mostra claramente a possibilidade de competir com grandes empresas do 

ramo. 

Como continuidade deste trabalho é proposto a configuração para uma hospedagem na 

internet, e não somente em uma rede local, a disponibilidade de uma quantidade muito 

superior de nós, e também o desenvolvimento de  aplicativos de controle para plataformas 

móveis. 
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ANEXO – A 

Código de programação das placas (Arduino): 

 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

#include "printf.h" 

#include <Ethernet.h>  

 

#define LED_Amarelo 4  

#define LED_Vermelho 5 

#define Lamp 6 

 
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x83, 0xEA };  

IPAddress ip(192,168,1,2);  

byte gateway[] = { 192 , 168, 1, 1 };  

byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };  

EthernetServer server(80); //definicoes serveidor ethernet 

 

byte COD = B1000; 

 

String A1_carga = "LED Amarelo"; //Função do primeiro botão 

String A2_carga = "LED Verde"; //Função do segundo botão 

String A3_carga = "Lampada"; //Função do terceiro botão 

 

boolean A1_estado=false; //Variável para armazenar o estado do primeiro botão 

boolean A2_estado=false; //Variável para armazenar o estado do segundo botão 

boolean A3_estado=false; //Variável para armazenar o estado do terceiro botão 
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RF24 radio(7,8); //Config do nRF24 nos pinos 7 e 8 (CE e CSN) alem dos pinos de SPI 

 
const int role_pin = A4; //Os arduinos que tiverem a porta A4 aterrada são slaves 

 

// Pinos transmissora 

const uint8_t button_pins[] = {2,3}; 

const uint8_t num_button_pins = sizeof(button_pins); 

 

// Pinos receptora 

const uint8_t led_pins[] = {2,3}; 

const uint8_t num_led_pins = sizeof(led_pins); 

 

const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; //endereco 

typedef enum { role_remote = 1, role_led } role_e; 

const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Remote", "LED Board"}; 

role_e role; 

 

uint8_t button_states[num_button_pins]; 

uint8_t led_states[num_led_pins]; 

 

void setup(void) 

{ 

  pinMode(LED_Amarelo,OUTPUT); //Define o pino 5 como saída 

  pinMode(LED_Vermelho,OUTPUT); //Define o pino 6 como saída 

  pinMode(Lamp,OUTPUT); //Define o pino 7 como saída 

  Ethernet.begin(mac, ip);// Inicializa o Server com o IP e Mac atribuido no inicio 

  

  pinMode(role_pin, INPUT); 

  digitalWrite(role_pin,HIGH); 

  delay(20);  
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  if ( digitalRead(role_pin) ) //identificacao da placa secundaria (slave) 

    role = role_remote; 

  else 

    role = role_led; 

 
  Serial.begin(57600); 

  printf_begin();  

  radio.begin(); 

  

  if ( role == role_remote ) 

  { 
    radio.openWritingPipe(pipe); 
  } 

  else 

  { 
    radio.openReadingPipe(1,pipe); 
  } 

 

  if ( role == role_led ) 

  radio.startListening(); 

  radio.printDetails(); 

   

  if ( role == role_remote ) 

  { 

    int i = num_button_pins; 

    while(i--) 

    { 

      pinMode(button_pins[i],INPUT); 

      digitalWrite(button_pins[i],HIGH); 

    } 

  } 
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if ( role == role_led ) 

  { 

    int i = num_led_pins; 

    while(i--) 

    { 

      pinMode(led_pins[i],OUTPUT); 

      led_states[i] = HIGH; 

      digitalWrite(led_pins[i],led_states[i]); 

    } 
  } 
} 

 

void loop(void) 

{ 
acionamentos(); //Vai para a função que executa o acionamento dos botões 

  EthernetClient client = server.available();// Verifica se tem alguém conectado 

 

  if (client) 

  { 
    boolean currentLineIsBlank = true; // A requisição HTTP termina com uma linha em branco 

    String valPag; 

 

    while (client.connected()) 

    { 

      if (client.available()) 

      { 

        char c = client.read(); //Variável para armazenar os caracteres que forem recebidos 

        valPag.concat(c); // Pega os valor após o IP do navegador ex: 192.168.1.2/0001         
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        //Compara o que foi recebido 

        if(valPag.endsWith("0001")) //Se o que for pego após o IP for igual a 0001 

        { 

          COD = COD ^ B0001; //Executa a lógica XOR entre a variável atual de COD e o valor B0001 

          A1_estado = !A1_estado; //Inverte o estado do primeiro acionamento 

        } 

         

        else if(valPag.endsWith("0010")) //Senão se o que for pego após o IP for igual a 0010 

        { 

          COD = COD ^ B0010; //Executa a lógica XOR entre a variável atual de COD e o valor B0010 

          A2_estado = !A2_estado; //Inverte o estado do segundo acionamento 

 

        } 

         

        else if(valPag.endsWith("0100")) //Senão se o que for pego após o IP for igual a 0100 

        { 

          COD = COD ^ B0100; //Executa a lógica XOR entre a variável atual de COD e o valor B0010 

          A3_estado = !A3_estado;  //Inverte o estado do terceiro acionamento       

        } 

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) 

        { 

          //Inicia página HTML 

          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

          client.println("Content-Type: text/html"); 

          client.println(); 

          client.print("<HTML> "); 

          client.println("<BR><center></B></I></U><a href=\"www.em2.ufop.br\"> <img 
src=http://www.see.ufop.br/wp-
content/uploads/2013/02/emop2.jpg></a></B></I></U></center>"); 

 

 



52 
 

          if(COD>=B1000) 

          { 

            client.print("<BR>"); 

            client.print("<center>Monografia - Engenharia de Controle e Automacao  <font size=7>  <font 
color=\"#ff6600\">  ");            

            client.print("<BR>"); 

            client.print("<center>Irving Souza Lima - 10.1.1403  <font size=7>  <font color=\"#ff6600\">  
"); 

 

          } 

           

          //Primeiro BOTAO 

          client.print("<center><button 
onclick=\"window.location.href='http://192.168.1.2/0001'\">\0</button> > Codigo: 0001 > "); 

          if(A1_estado) 

          {             

            client.print("<B><span style=\"color: #00ff00;\">");    

            client.print(A1_carga); 

            client.print(" - ON");      

            client.print("</span></B></center>"); 

          }          

          else 

          { 

            client.print("<B><span style=\"color: #ff0000;\">"); 

            client.print(A1_carga); 

            client.print(" - OFF"); 

            client.print("</span></B></center>"); 

          } 
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          //Segundo BOTAO 

          client.print("<center><button 
onclick=\"window.location.href='http://192.168.1.2/0010'\">\0</button> > Codigo: 0010 > "); 

          if(A2_estado) 

          { 

            client.print("<B><span style=\"color: #00ff00;\">"); 

            client.print(A2_carga); 

            client.print(" - ON"); 

            client.print("</span></B></center>"); 

          } 

          else 

          { 

            client.print("<B><span style=\"color: #ff0000;\">"); 

            client.print(A2_carga); 

            client.print(" - OFF"); 

            client.print("</span></B></center>"); 

          } 

 

          //Terceiro BOTAO 

          client.print("<center><button 
onclick=\"window.location.href='http://192.168.1.2/0100'\">\0</button> > Codigo: 0100 > "); 

          if(A3_estado) 

          { 

            client.print("<B><span style=\"color: #00ff00;\">"); 

            client.print(A3_carga); 

            client.print(" - ON"); 

            client.print("</span></B></center> "); 

          } 

          else 

          { 

            client.print("<B><span style=\"color: #ff0000;\">"); 
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            client.print(A3_carga); 

            client.print(" - OFF"); 

            client.print("</span></B></center> "); 

          }  

           

          client.print("<BR><BR>"); 

          if(COD>=B1000) 

          { 

            client.print(COD,BIN); 

            client.print("b</center></font></B>"); 

          } 

          else 

          { 

            client.print(COD,HEX); 

            client.print("h</center></font></B>"); 

          } 

 

          client.print(" <meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5; url=http://192.168.1.2/\"> "); 

 

          client.println("</HTML>"); 

          break; 

        } //Fecha if (c == '\n' && currentLineIsBlank)         

      } //Fecha if (client.available())       

    } //Fecha While (client.connected())     

    delay(3);// Espera um tempo para o navegador receber os dados 

    client.stop(); // Fecha a conexão 

     

  } //Fecha if(client) 

   if ( role == role_remote )  { 

      int i = num_button_pins; 



55 
 

    bool different = false; 

    while(i--) 

    { 

      uint8_t state = ! digitalRead(button_pins[i]); 

      if ( state != button_states[i] ) 

      { 

        different = true; 

        button_states[i] = state; 

      } 

    } 

    if ( different ) 

    { 

      printf("Now sending..."); 

      bool ok = radio.write( button_states, num_button_pins ); 

      if (ok) 

        printf("ok\n\r"); 

      else 

        printf("failed\n\r"); 

    }  

    delay(20); 

  } 

  if ( role == role_led ) 

  {    if ( radio.available() ) 

    { 

      while (radio.available()) 

      { 

 

        radio.read( button_states, num_button_pins ); 

   

        printf("Got buttons\n\r"); 
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        int i = num_led_pins; 

        while(i--) 

        { 

          if ( button_states[i] ) 

          { 

            led_states[i] ^= HIGH; 

            digitalWrite(led_pins[i],led_states[i]); 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

} 

 

void acionamentos() 

{ //Abre função acionamento() 

  if(A1_estado)digitalWrite(LED_Amarelo,LOW); //Se o botão da página estiver em estado ON 

  else digitalWrite(LED_Amarelo,HIGH); //Senão, quan apaga o LED Amarelo 

 

  //LED Vermelho  

   if(A2_estado) digitalWrite(LED_Vermelho,LOW); 

    else digitalWrite(LED_Vermelho,HIGH); 

   

  //Lampada 

  if(A3_estado) digitalWrite(Lamp,HIGH); 

  else digitalWrite(Lamp,LOW); 

 

} 


