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RESUMO 

A domótica vem ganhando espaço e se tornando mais acessível à população a cada dia devido 

aos avanços tecnológicos vividos na última década. A maior preocupação com 

sustentabilidade também tem ajudado a domótica a galgar cada vez mais usuários. Contudo, 

no Brasil ainda hoje vivemos um cenário onde há pouca disseminação da automação 

residencial e consequentemente pouca popularização. Este trabalho busca levar informação 

sobre as possibilidades da automação residencial, de uma maneira muito prática e direta. Foi 

apresentada uma análise sobre as vantagens da domótica e falado sobre a tecnologia Z-wave, 

uma tendência para automação residencial sem fio. O trabalho mostra rapidamente como 

funciona a arquitetura Z-wave e ao fim exemplifica através de um projeto de uma pequena 

rede onde se pode ver na prática a facilidade de implementação desta tecnologia. 

Palavras-chave: Domótica, Automação Residencial, Z-wave. 
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ABSTRACT 

Home automation has been increasing and becoming more accessible to the population every 

day due to technological advances experienced in the last decade. The biggest concern with 

sustainability has also helped home automation to climb more and more users. However, 

Brazil still live in a scenario where there is little spread of home automation and consequently 

little popularization. This work aims to bring information on the possibilities of home 

automation, in a very practical and direct way. Was presented an analysis of the advantages of 

home automation and talked about the Z-wave technology, a trend for home automation 

wireless. The work shows how quickly the Z-wave architecture and order exemplifies through 

a small network design which you can see in practice the ease of implementation of this 

technology. 

Keywords: Home Automation, Z-Wave 
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1. INTRODUÇÃO 

A Domótica deixou de fazer parte do imaginário das pessoas para estar presente em suas 

vidas. Isto porque, com a revolução tecnológica vivida na última década, os custos dos 

equipamentos necessários para este tipo de aplicação se tornaram mais acessíveis à população. 

A evolução dos smartphones, tablets e computadores pessoais possibilitou a integração destes 

ao sistema residencial. Isto fez com que a domótica torna-se algo natural ao usuário final, que 

se acostumou a utilizar as outras tecnologias e agora consegue assimilar mais facilmente os 

recursos que a automação residencial pode oferecer. 

Por outro lado, os problemas da “geração Y” também se fazem presentes na domótica atual. 

São tantas as tecnologias que utilizam os mais diversos protocolos cada qual com dezenas ou 

centenas de fabricantes, tornando difícil para os profissionais da área a escolha de qual 

tecnologia e equipamento adotarem e quase impossível para os simples amantes da 

tecnologia. 

Dito isso, percebe-se a grande importância não só dos desenvolvedores/fabricantes em criar 

novas tecnologias e tentar consolida-las como standard como também da figura do integrador, 

que tem a necessidade de estar sempre buscando aprender e testar novas tecnologias, a fim de 

levar o que há de melhor até o usuário final, para que a experiência com a domótica seja 

prazerosa, que esta resolva problemas na vida das pessoas e não os causem. 

Dentre as tecnologias presentes no mercado hoje, a escolhida como foco neste estudo é a Z-

Wave, por apresentar comunicação sem fio, variedade de produtos a preços acessíveis dentre 

outros fatores que serão apresentados no decorrer deste trabalho. 

1.1 Objetivo 

Estudar a tecnologia Z-Wave, adquirir os equipamentos necessários para montar uma pequena 

rede (controlador, atuadores e sensores), efetuar testes a fim de comprovar a praticidade, 

funcionalidade e interoperabilidade do sistema, bem como testar a interação com o usuário 

por meio de aplicações para smartphones. 
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1.2 Justificativa  

A domótica vem ganhando espaço no mercado ao longo dos anos no mundo e nos últimos 

anos se pode notar sua presença no Brasil. Segundo o relatório da Associação Brasileira de 

Automação Residencial (AURESIDE, 2012), pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos, 

mostram que: 

 84% dos construtores entendem que incorporar tecnologia às residências que 

constroem é um importante diferencial mercadológico; 

 Existe a constatação de que os consumidores na faixa etária que está entrando no 

mercado, adquirindo seu primeiro imóvel, já convivem com naturalidade com a 

tecnologia, portanto estão sendo exigentes com relação ao seu uso nas residências que 

lhes são oferecidas; 

 Sistemas automatizados que contenham apelo pela sustentabilidade, economia de 

energia e preservação de recursos naturais estão sendo cada vez mais requisitados; 

 Entre as tecnologias emergentes que devem alcançar elevados patamares de 

crescimento nos próximos anos estão: integração com equipamentos móveis 

(smartphones e tablets), media centers, monitoramento a distância, controle de 

iluminação, home care. 

Assim sendo, trata-se de um ramo muito atrativo para se empreender e ainda pouco explorado 

no Brasil, o que despertou o interesse para estudar e aprender um pouco mais sobre esta 

tecnologia e como coloca-la em prática. 

1.3 Estrutura do trabalho 

No capítulo 1 é feita uma introdução sobre o assunto abordado durante o trabalho com alguns 

conceitos básicos sobre o que é a domótica, assim como o objetivo, a justificativa para tal 

estudo e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica desse estudo, embasando todo o uso da 

domótica e a arquitetura da rede Z-Wave bem como os requisitos mínimos para se montar 

uma pequena rede. 
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No capítulo 3 são apresentadas as principais características do dos dispositivos utilizados 

neste trabalho, bem como os fabricantes e como se dá a instalação destes. 

No capítulo 4 é apresentada uma aplicação prática, com a criação de uma pequena rede bem 

como os passo-a-passos para a configuração dos dispositivos. 

No capítulo 5 são mostradas as considerações finais a respeito do trabalho e posteriormente as 

referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Conceitos básicos 

A evolução dos processos automatizados na indústria trouxeram padrões, uniformidade e 

flexibilização nos meios de produção. Com o intuito de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, a automação vem se estendendo do ambiente industrial para o ambiente doméstico 

(FERREIRA, 2010). 

No Brasil o termo Automação Residencial, derivado do inglês Home Automation é 

largamente utilizado. Segundo AURESIDE (2012), “Automação Residencial é o conjunto de 

serviços proporcionados por sistemas tecnológicos integrados, como o melhor meio de 

satisfazer as necessidades básicas de segurança, comunicação, gestão energética e conforto de 

uma habitação”.  

Contudo, segundo a CEDOM (Associacion Española de Domótica) a definição de Domótica 

seria: 

Domótica é a automatização e o controle aplicados a residência. Esta 

automatização e controle realizam-se mediante ao uso de equipamentos que 

dispõem de capacidade de comunicar-se interativamente entre si e com a 

capacidade de seguir as instruções de um programa previamente estabelecido 

pelo usuário da residência e com possibilidades de alterações conforme seus 

interesses. Em consequência, a Domótica permite uma maior qualidade de 

vida, reduz o trabalho domestico, aumenta o bem estar e a segurança, 

racionaliza o consumo de energia e, além disso, sua evolução permite 

oferecer continuamente novas aplicações.  

Apesar da similaridade entre automação residencial e domótica, existem diferenças, como por 

exemplo, a automação residencial é composta por um ou mais dispositivos atuando de 

maneira singular sem qualquer comunicação entre os mesmos, ao passo que a domótica 

descreve a integração entre todos os dispositivos fazendo com que eles atuem em conjunto 

para uma determinada função especificada no projeto (FERREIRA, 2010). 

Assim podemos dizer que, a domótica utiliza dispositivos microcontrolados, que realizam 

funções diversas visando garantir a gestão integrada dos diversos equipamentos de uma 

habitação, objetivando melhorar a qualidade de vida dos residentes, priorizando a segurança, 
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eficiência energética, o conforto e o uso dos meios de comunicação viabilizando o uso 

racional dos recursos para seus habitantes (SILVA, 2013). 

2.2 Benefícios da domótica 

A domótica tem a finalidade de facilitar a vida dos usuários. Assim, quando falamos em uma 

casa inteligente, entendesse que essa seja capaz de proporcionar conforto, executando tarefas 

do cotidiano, deixando o usuário com mais tempo livre para fazer o que gosta, tornando assim 

o ambiente domiciliar ainda mais agradável. 

A casa automatizada deve prezar pela segurança, possibilitando o morador relaxar. Esta deve 

se encarregar de notificar ao morador qualquer eventualidade que venha ocorrer em sua 

residência, bem como permitir que este seja capaz de monitorar e gerir a residência de onde 

quer que esteja. 

Outro elemento essencial em um sistema domótico é a praticidade, pois caso contrário, o 

usuário abandonará o sistema assim que passar a empolgação inicial. Isso implica que a 

integração com o usuário por meio de uma interface amigável e direcionada é a alma da 

domótica. Por isso, cada projeto deve ser único, levando-se em conta os desejos e preferências 

de cada morador. 

Por último, mas não menos importante, deve-se ter em conta a sustentabilidade, em 

particular no que tange a eficiência energética. Uma residência automatizada deve ser capaz 

de monitorar em tempo real e produzir relatórios quanto ao consumo de energia, além de 

proporcionar a economia desta por meio de sensores e atuadores que se encarregam de 

monitorar as condições ambientes e interagir com estas, tornando assim a casa “viva” e 

adaptada a mudanças. 

Pode-se dizer então que, Conforto, Segurança, Praticidade e Sustentabilidade são os quatro 

pilares da domótica. Contudo, cada um destes pilares possui vários pontos que devem ser 

analisados junto ao cliente para decidir quais e como serão implementados de acordo com a 

necessidade e possibilidade deste. Estes pontos podem ser destrinchados da seguinte forma: 
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 Conforto - Áudio e vídeo, iluminação, motorização de persianas e janelas, 

climatização, irrigação. controle de eletrodomésticos e criação de cenários. 

 

 Segurança – Sensores de intrusão, presença, vazamento de gás, vazamento de água e 

detecção de fumaça. Câmeras de vigilância (CFTV), Home Care (cuidado de pacientes 

com necessidades especiais), controle de acessos e simulação de presença. 

 

 Praticidade - Interface amigável (smartphones, tablets, computadores), integração de 

todas as funções e acesso remoto. 

 

 Sustentabilidade - Interação com o ambiente, noção temporal, sensores de 

luminosidade, sensores de temperatura, sensores de presença e medição de energia 

 

2.3 Comunicação 

Material de muito estudo e muitas confusões, a comunicação sempre foi um assunto 

complicado em sistemas de automação como um todo. Em sistemas de domóticos, são 

diversos os protocolos existentes, cada qual com suas características, vantagens e 

desvantagens. A escolha acertada do sistema pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso 

de um projeto. 

Além do protocolo, o meio de transmissão no qual a comunicação se dará é de grande 

importância e deve se ater as estruturas físicas de cada projeto, além de sempre ter em conta o 

protocolo a ser usado. Estes dois itens possuem uma forte interdependência entre si. 

2.3.1 Protocolo 

O protocolo de comunicação define como o sistema vai realizar a troca de informações entre 

todos os equipamentos presentes na rede. Tratando-se de domótica, um protocolo deve ser 

acima de tudo seguro. Um protocolo que não atenda a essa exigência irá colocar em risco a 

integridade física e patrimonial dos usuários. Assim, é de extrema importância avaliar o quão 

seguro é a comunicação (VARAS, 20--). 

Segundo Varas (20--), outro ponto a se ter em conta diz respeito à propriedade do protocolo. 

Neste contexto têm-se os protocolos standard e os protocolos proprietários: 
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 Os protocolos standard são aqueles usados por empresas diferentes, permitindo assim 

a integração desses dispositivos.  

 Os protocolos proprietários são aqueles desenvolvidos por uma empresa, para utilizar 

seus produtos, sendo restrito o uso a ela.  

O grande risco dos protocolos proprietários é que este gera a dependência e insegurança, pois 

como há somente um fabricante, as inovações tornam-se dependentes deste, além do que se a 

empresa enfrentar problemas e vir a encerrar suas atividades, a tecnologia se tornará obsoleta. 

Contudo, ainda que não aceito como standard internacionalmente, existe diversas alianças 

criadas para regulamentar alguns protocolos, isto permite que empresas pertencentes a esta 

aliança possam produzir dispositivos que se comuniquem entre si. São os casos, por exemplo, 

da Aliança Z-Wave e Aliança En-ocean, que contam com centenas de fabricantes (VARAS, 

20--) 

2.3.2 Meio de transmissão 

O meio de transmissão define qual o meio físico o sistema vai utilizar para realizar a 

comunicação e como este será utilizado. A comunicação das funções domésticas podem se 

realizar por meio de cabos ou de tecnologia sem fio. 

2.3.2.1 Domótica cabeada 

A domótica cabeada possui basicamente três distintas formas de transmitir a informação, 

sendo o sistema Ponto a Ponto, sistema BUS e sistema Power Line. O Sistema ponto a ponto 

utiliza um par de cabos para fazer a comunicação de cada dispositivo (atuadores e sensores) 

até o controlador que administra monitora e controla o funcionamento de todo o sistema A 

grande vantagem deste sistema é a alta semelhança com a instalação elétrica tradicional, uma 

instalação simples se comparada com as baseadas em BUS ou rádio frequência, contudo, este 

fato gera um grande problema, pois é necessária a utilização de muitos cabos, onerando assim 

a instalação (HERNASKI, 2010). 

Em particular, no caso da domótica cabeada, o protocolo Europeu KNX, que utiliza o sistema 

BUS é muito popular. Estas soluções são bastante confiáveis, ainda que requeiram um projeto 

adequado de cabeamento e dos dispositivos que se queira instalar durante a construção das 

casas e da instalação das funcionalidades (VARAS, 20--). 
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Segundo Hernaski (2010) “sistema BUS utiliza um único canal de controle, usado e 

compartilhado com todos os elementos que formam o sistema, ou seja, com a unidade de 

controle, com os atuadores e os sensores”. 

A utilização do BUS garante maior estabilidade às comunicações, pois o sistema torna-se 

menos sensível a distúrbios que podem ocorrer na rede pelo efeito eletromagnético. Todavia 

possui um elevado preço, pois necessita de fontes de alimentação para o sistema bus, além de 

que os dispositivos necessitam de elementos adicionais para a comunicação com o BUS 

(HERNASKI, 2010). Na Figura 2.1 vê-se a representação esquemática de um sistema BUS. 

 

Figura 2.1 - Arquitetura do sistema BUS 

Fonte: HERNASKI, 2010 

O sistema Power Line utiliza a rede elétrica da residência como meio de transmissão da 

informação, assim como para a alimentação dos equipamentos que estão instalados no 

sistema. 

De acordo com Bolzani (2004), esse sistema consiste em injetar um sinal modulado no 

cabeamento secundário de distribuição de energia elétrica próximo a uma subestação, e 

através de um dispositivo semelhante aos cables modems usados no sistema de TV a cabo, 

desmodular o sinal e converte-lo em bits para que este possa ser entendido por um 

computador. 

Pode-se citar como vantagens deste sistema o preço reduzido das instalações, visto que há 

uma redução do cabeamento e a alimentação se realiza diretamente na rede elétrica A grande 

facilidade e flexibilidade para qualquer ampliação ou reforma do sistema e a ausência de 

obras na instalação (HERNASKI, 2010). 
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Este sistema parece ideal, porém possui o grande inconveniente de ser muito vulnerável às 

interferências que podem se manifestar num sinal elétrico, bem como a influência de quedas 

de tensão na rede elétrica (HERNASKI, 2010). 

2.3.2.2 Domótica sem fio 

A domótica sem fio utiliza mensagens de rádio frequência para a comunicação entre os 

elementos do sistema com os diferentes módulos. Estes podem ser alimentados por pilhas ou 

diretamente à rede elétrica. Nestes sistemas utiliza-se modulação FSK (Frequency Shift 

Keying – Modulação por Desvio de Frequência), pois esta apresenta menor grau de 

sensibilidade às condições impostas pelo clima (HERNASKI, 2010). 

A maior qualidade que este sistema possui é a facilidade de instalação e amplificação. Em 

contrapartida se tem os aspectos econômicos, pois teríamos que acrescentar um sistema de 

emissão e recepção em cada equipamento. Todavia este sistema dispensa a instalação de 

cabos para o BUS e alimentação, fontes e possíveis obras. Assim poderíamos garantir um 

preço equivalente e em muitos casos até menor que os sistemas cabeados (HERNASKI, 

2010). 

Assim sendo, para projetos já existentes ou para aplicações isoladas, a domótica cabeada 

resulta pouco viável, pois são necessárias mudanças estruturais que podem onerar muito o 

orçamento. É então, neste contexto que a domótica sem fio ganha espaço. Todavia não existe 

um standard sem fio aceito globalmente. 

2.3.2.2.1 Requisitos de um sistema domótico sem fio 

Segundo (VARAS, 20--), os requisitos básicos que um bom sistema domótico sem fio deve 

possuir são: 

 Confiabilidade das comunicações. Muitas funções importantes, como o fechamento 

de cortinas ou instalações de segurança, necessitam ser controladas através de sinais 

de radio. Assim se faz necessário que a mensagem chegue ao destinatário correto e 

que o emissor receba uma mensagem de confirmação. Contudo, não são todos os 

protocolos de comunicação sem fio que cumprem este requisito. 

 Segurança das comunicações. É necessário garantir que as informações trocadas 

entre os dispositivos não sejam interceptadas por terceiros não autorizados. São 
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necessários Tecnologias de codificação e mecanismos de handshking para se cumprir 

esta função. 

 Emissão em baixa frequência. A domótica sem fio está pensada para ser instalada e 

utilizada em espaços domiciliares, assim se deve ter cuidado com os problemas 

devidos as emissões eletromagnéticas. 

 Simples de utilizar. A domótica deve facilitar a vida das pessoas e não se tornar um 

estorvo. 

 Preços adequados. De nada vale um bom sistema domótico que possua valores 

muitos altos, inviabilizando assim o acesso por parte dos usuários. 

 Proteção contra inversão. As instalações domóticas se realizam durante a construção 

ou a reforma de um edifício. Assim sendo, os dispositivos tem que cumprir com o 

normal ciclo de vida dos produtos como eletrodomésticos e se tem que garantir ao 

cliente a possibilidade de substitui-los e reinstala-los sem que ocorram problemas de 

incompatibilidade.  

 Interoperabilidade. Para um dado protocolo podem existir, e existem distintos 

fabricantes, cada qual especializado em determinada função, como por exemplo, 

iluminação, controle de persianas, controle de temperatura e etc. Assim, é importante 

que estes dispositivos se comuniquem entre si, independente do fabricante. 

2.4 ARQUITETURA Z-WAVE 

Segundo Bolzani (2004), a tecnologia Z-wave é desenvolvida especialmente para automação 

residencial e é uma tendência para esta. O protocolo foi desenvolvido pela empresa 

dinamarquesa Zensys e hoje é regulamentada pela Z-Wave Alinace. Utiliza protocolo de 

comunicação sem fio e banda de frequência estreita para enviar comandos de controle e dados 

secundários, não sofrendo interferência de outras tecnologias sem fio como, por exemplo, Wi-

Fi e Bluetooth. 

Segundo Teza (2002) é uma tecnologia que mantém seu foco no desenvolvimento de 

dispositivos de baixo custo, fáceis de instalar, confiáveis, que possuam baixo consumo de 

energia.  

A tecnologia Z-wave utiliza topologia de Rede em Malha como mostrado na Figura 2.2, onde 

todos os dispositivos estão interligados entre si, sem fios e de forma redundante, permitindo 
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ampla cobertura dos ambientes. Ideal para novas instalações bem como retrofit, por não 

necessitar da passagem de novos fios ou conduítes. Neste tipo de rede é possível transmitir 

mensagens de um ponto ao outro por diferentes caminhos, respeitando algumas restrições 

básicas que serão abordadas adiante (GODOI, 2009). 

 

Figura 2.2 – Exemplo de topologia em malha 

Fonte: GODOI, 2009. 

Para ser considerada uma rede Z-Wave devem existir, ao menos, dois nós comunicando entre 

si. Para realizar esta comunicação é necessário um protocolo que permita aos nós de uma rede 

se identificarem e saber a quem se deve direcionar as mensagens na rede. Para isso, cada nó 

deve ter uma identificação individual que o diferencie dos demais. 

2.4.1 Tipos de nós e inclusão em uma rede Z-Wave 

Nas redes Z-Wave existem dois tipos distintos de identificação, o Home ID e o Node ID. 

O Home ID serve pra identificar a rede, sendo que todos os dispositivos de uma rede possuem 

o mesmo Home ID. Os dispositivos com distintos Home ID’s estão localizados em distintas 

redes, logo não podem trocar informações entre eles (VARAS, 20--). 
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O Node ID serve para identificar os dispositivos dentro de uma mesma rede, logo, 

dispositivos com o mesmo Home ID não podem possuir o mesmo Node ID, contudo 

dispositivos com diferentes Home ID’s podem ter o mesmo Node ID (VARAS, 20--). 

Nos sistemas Z-Wave podemos diferenciar dois tipos de dispositivos: controladores e 

escravos. Os controladores possuem um Home ID de fábrica ao contrario dos escravos. Para 

que o controlador possa controlar o escravo este deve adicioná-lo a sua rede. Este processo é 

realizado com o controlador assignando seu Home ID ao escravo a ser controlado. Durante 

esse processo é definido também o Node ID individual de cada dispositivo (VARAS, 20--). 

Como dito, existem dois tipos básicos de dispositivos em uma rede Z-Wave, contudo os 

escravos se diferenciam em dois grupos: escravos standard e escravos de roteamento, os 

últimos apresentam funções de roteamento de rede (VARAS, 20--). 

O que diferencia os nós são o conhecimento da rede, sua tabela de roteamento e a capacidade 

de enviar mensagens nela. Na Tabela 2.1 vemos as principais características de cada nó. 

Tabela 2.1 – Características dos distintos tipos de nós 

TIPO VIZINHOS ROTA FUNÇÕES 

Controlador 
Conhece todos 

os vizinhos 

Acesso a toda a 

tabela de 

roteamento 

Pode comunicar com qualquer 

dispositivo se existir uma rota 

Escravo 
Conhece todos 

os vizinhos 

Não tem acesso a 

toda a tabela de 

roteamento 

Pode responder ao 

recebimento de uma 

mensagem 

Escravo de 

roteamento 

Conhece todos 

os vizinhos 

Tem acesso parcial 

a toda a tabela de 

roteamento 

Pode responder ao 

recebimento de uma 

mensagem. Pode enviar 

mensagens espontâneas 

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Em redes grandes podem haver dois ou mais controladores trabalhando em conjunto, porém 

há que se definir qual será o controlador primário. Na Figura 2.3 vemos quatro dispositivos 

antes de serem incluídos na rede, sendo dois controladores com Home ID definidos e dois 

escravos sem Home ID (VARAS, 20--). 
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O controlador que seja escolhido como controlador primário irá atribuir seu Home ID aos 

demais e também definirá um Node ID distinto para cada dispositivo. Ao final da criação da 

rede e inclusão dos nodos, temos a configuração representada pela Figura 2.4, onde se vê um 

controlador primário, um controlador secundário e dois escravos. O controlador secundário 

apresenta as mesmas características do controlador primário, contudo este não pode incluir 

dispositivos na rede (VARAS, 20--). 

 

Figura 2.3 - Dispositivos antes de serem incluídos em uma rede  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 
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Figura 2.4 - Estado de uma rede depois da inclusão  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Durante o processo de exclusão de um nó em uma rede Z-Wave, os Home ID’s e Node ID’s 

são apagados e este retorna as configurações de fábrica, estando habilitado a integrar outra 

rede. 

Apesar de não ser possível que um mesmo nó possua dois Home ID’s ou Node ID’s distintos, 

existem alguns dispositivos chamados controladores pontes que podem direcionar as 

comunicações entre distintas redes, pois possuem dois nós independentes interconectados à 

alto nível. Assim, dentro de uma mesma rede aparecem como um simples nó (VARAS, 20--). 

Segundo Varas (20--), devido à complexibilidade dos sistemas de comunicação sem fio e a 

presença de muitas funções, deve-se dividir este em distintas camadas para facilitar o 
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entendimento. Sendo o nível mais baixo o meio de comunicação (neste caso o ar) e o nível 

mais alto o usuário (o ser humano). Para a tecnologia Z-Wave define-se então três camadas, 

sendo: 

 Camada física: nesta camada são definidas como são feitas as trocas de informações 

entre o transmissor e o receptor, sendo definidas por essa, a frequência de 

comunicação, codificação, etc. 

 Camada de rede: nesta camada são definidas como dois dispositivos realizam a troca 

de dados de controle. Assim, temos definidas por essa a organização da rede, 

direcionamento, roteamento, etc. 

 Camada de aplicação: nesta camada são definidas quais mensagens devem ser 

enviadas à aplicações específicas, como acender de luzes, abrir/fechar persianas, 

ativação alarme de intrusão, etc. 

A seguir detalharemos melhor cada camada citada. 

2.4.2 Camada física 

Segundo Varas, (20--), em situações ideais as ondas de rádio são emitidas continuamente em 

todas as direções, gerando campos esféricos. Estas ondas podem atravessar os obstáculos que 

estiverem a sua frente como paredes, móveis, objetos, contudo, ao passar pelos obstáculos tem 

seu sinal atenuado, consequentemente seu alcance como representado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Atenuação de uma onda de rádio ao atravessar uma parede 

Fonte: VARAS, 20--. 
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Como em uma residência estes obstáculos estão presentes por toda parte, é trabalho do 

integrador analisar os locais adequados para instalação de cada dispositivo, a fim de que todos 

estejam ao alcance da rede. 

A Z-Wave utiliza a frequência IMS (Industrial-13Scientific-Medical) que é aberta para 

aplicações industriais, cientificas e médicas. Nesta frequência os dispositivos podem enviar 

sinais sem certificações ou permissões, porém a potência e o tempo de emissão são limitados. 

Também é proibido enviar um sinal permanente (VARAS, 20--). 

A banda de frequência IMS é diferente para distintos países, como mostrado na Tabela 2.2. 

Assim sendo, deve-se se ater na hora da concepção de um projeto, pois dispositivos 

fabricados em distintas frequências não podem comunicar-se entre si. 

  Tabela 2.2 - Banda de frequência Z-Wave em diferentes países 

PAÍS FREQUÊNCIA Z-WAVE 

África do Sul 868.4 MHz 

Austrália 921.4 MHz 

Brasil 921.4 MHz 

Canadá 908.4 MHz 

China 868.4 MHz 

Estados Unidos 908.4 MHz 

Hong Kong 919.8 MHz 

Índia 865.2 MHz 

Japão 920 922-926 MHz 

Japão 950 951-956 MHz 

Malásia 868.4 MHz 

México 908.4 MHz 

Nova Zelândia 921.4 MHz 

Rússia 869.0 MHz 

Singapura 868.4 MHz 

União Europeia 868.4 MHz 

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

2.4.2.1 Projeto de rede 

Para que se possa garantir o bom funcionamento de uma rede, é necessário projetá-la antes de 

se iniciar a instalação, isso pode evitar muitos problemas de falhas de comunicação por 

dispositivos fora de alcance da rede, pontos cegos entre outros, e economizar um bom tempo 

na hora da instalação, além de facilitar o trabalho do instalador.Os principais fatores que se 

deve ter em conta em um projeto são: 
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 Material e espessura das paredes; 

 Distância de fontes de ruídos e outros emissores de rádio frequência; 

 Presença de matérias isolantes; 

 Presença de objetos entre os dispositivos (móveis entre outros). 

Assim, para elaboração do projeto de rede, deve-se conhecer a planta da residência, bem 

como os materiais que compõem as paredes, as espessuras destas, a localização de fontes de 

ruídos, posicionamento dos moveis e demais objetos, presença de matérias isolantes e outras 

fontes emissoras de rádio frequência. 

A Tabela 2.3 exibe a lista dos principais materiais que podem ser encontrados em uma 

residência e como estes influenciam no sinal considerando que o obstáculo está a um ângulo 

de 90° com a onda de rádio. 

Tabela 2.3 – Atenuação do sinal de acordo com o tipo de material encontrado  

MATERIAL ATENUAÇÃO 

Madeira < 30 cm 10% 

Gesso < 10 cm 10% 

Vidro < 5 cm 10% 

Pedra < 30 cm 30% 

Concreto < 30 cm 20% 

Tijolo < 30 cm 35% 

Concreto Armado < 30 cm 30...90% 

Paredes externas < 30 cm 60% 

Paredes internas < 30 cm 40% 

Barras de metal < 1 mm 90% 

Revestimento de alumínio > 1 mm 100% 

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Para realizar o cálculo de atenuação deve-se traçar o caminho pelo qual o sinal deve percorrer 

até chegar ao seu destinatário (em caso de roteamento, entende-se como destinatário o 

próximo repetidor, visto que o sinal é amplificado quando é interceptado por este). Assim, 

para realizar este cálculo pode-se utilizar uma tabela como a Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Exemplo de tabela para cálculo de atenuação de sinal  

Obstáculo Distância Anterior Tipo Atenuação Nova distância 

1 30m Concreto 30% 21m 

2 21m Vidro 10% 18,9m 

3 18,9m Parede de gesso 10% 17m 

4 17m ........ ........ ........ 

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 



 

    18 

 

2.4.2.1.1 Espessura efetiva das paredes 

Para casos em que o sinal transpõe o obstáculo formando um ângulo maior que 90° os valores 

de atenuações apresentados na Tabela 2.3 aumentam. Isso se deve ao fato de que a espessura 

efetiva a qual o sinal deve navegar se faz maior, como demonstrado na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Espessura efetiva de uma parede  

Fonte: VARAS, 20--. 

Assim, sempre que possível e necessário, devemos projetar a rede para que os dispositivos se 

comuniquem entre si formando um ângulo mais próximo de 90° possível. 

2.4.2.1.2 Distância de outras fontes emissoras de rádio frequência e ruídos  

As ondas de rádio causam e sofrem interferência umas as outras. Este fenômeno geralmente 

causa problemas na comunicação, pois o sinal que chega ao receptor está corrompido ou 

muito atenuado. 

Estas ondas podem ser provenientes de outras fontes emissoras de radio frequência. Assim, os 

receptores de rádio devem ser instalados com uma distancia mínima de 50cm de dispositivos 

tais como computadores, micro-ondas, transformadores eletrônicos, equipamentos de áudio e 

vídeo, e pelo ao menos 3m de  telefones sem fio e rádio (VARAS, 20--). 

As interferências também podem ser geradas por ruídos provocados por aparelhos tais como 

motores elétricos, eletrodomésticos, dispositivos médicos entre outros. 
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Outro fenômeno que se deve ter em conta é a reflexão, onde a onda reflexionada pode 

sobrepor à onda original, gerando um ganho ou redução de sinal, dependendo de como as 

ondas se sobrepõe umas as outras, como mostra a Figura 2.7 e a Figura 2.8 (VARAS, 20--). 

 

Figura 2.7 – Interferência construtiva  

Fonte: VARAS, 20--. 

 

Figura 2.8 – Interferência destrutiva  

Fonte: VARAS, 20--. 

Este fenômeno pode ser resolvido movendo um dos dispositivos, ainda que poucos 

centímetros. 

2.4.2.1.3 Presença de materiais isolantes 

Como visto na Tabela 2.3 materiais como barras de metal e revestimento de alumino dentre 

outros materiais isolantes provocam uma atenuação de 90 a 100% do sinal. Isto pode gerar 

zonas de sombra, onde é impossível realizar uma recepção direta de sinal, como mostrado na 

Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Exemplo de uma zona de sombra  

Fonte: VARAS, 20--. 

Para contornar este problema deve-se evitar instalar dispositivos próximos a estas áreas ou 

certificar-se que o dispositivo pode se comunicar por outra rota. 

2.4.3 Camada de rede 

Segundo Varas (20--)., a camada de rede se subdivide em três camadas, são elas: 

 Camada de acesso ao meio (MAC): esta camada controla o uso do hardware e os 

dispositivos sem fio, sendo invisível ao usuário final. 

 Camada de transporte: esta camada tem por finalidade garantir o correto 

funcionamento da troca de mensagens entre os nós de uma rede. Os resultados desta 

camada são visíveis ao usuário final, porém este não pode modificá-la. 

 Camada de roteamento: esta camada traça o caminho que a mensagem deve percorrer 

para ir do emissor ao destinatário. Apesar do roteamento, realizar-se automaticamente, 

este está visível para o usuário final que pode modifica-lo e otimiza-lo. 

2.4.3.1 Camada de acesso ao meio (MAC) 

Esta camada é responsável por controlar o fluxo de mensagens, evitando colisões entre elas. 

Para isso, quando não está transmitindo realiza a função de escuta. Se há outra transmissão 

sendo executada ela retrasa a transmissão para que não haja colisão entre as mensagens 

(LOPÉZ, 200-?). 
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2.4.3.2 Camada de transporte 

Segundo Varas (20--), na grande maioria das redes sem fio, a comunicação entre emissor e 

receptor se dá com o simples envio de mensagens por parte do receptor. Assim, não é possível 

saber se a mensagem foi corretamente entregue ou se perdeu no caminho. 

Nos sistemas Z-Wave o receptor confirma todos os comandos enviados pelo emissor. Esta 

confirmação é chamada de Acknowledge (ACK), em português “acuso de recibo”. Caso o 

emissor não receba uma ACK este tenta reenviar a mensagem até três vezes. Se após a 

terceira tentativa ele não recebe uma ACK, este cancela a transmissão e assinala um alerta de 

erro para o usuário. Analisando estes alertas de erros na comunicação pode-se ter uma ideia 

da qualidade da rede (VARAS, 20--). 

A Figura 2.10 ilustra como funciona a comunicação com e sem o acuso de recibo: 

 

Figura 2.10 – Comunicação com e sem confirmação  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Segundo Lopéz (200-?), as mensagens podem ser enviadas a um único dispositivo 

(singlecast), a vários dispositivos (multicast) ou a todos os dispositivos da rede (brodcast). 

Todavia, somente o modo singlecast suporta ACK. 
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2.4.3.3 Camada de roteamento 

Em redes sem fio tradicionais, existe um dispositivo central o qual delimita o alcance da rede, 

assim todos os dispositivos que queiram pertencer a essa rede devem estar obrigatoriamente 

no raio de cobertura desde dispositivo central, como demonstrado na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 – Exemplo de rede sem roteamento  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Neste exemplo, os dispositivos 2, 3 e 4 estão dentro do raio de cobertura do controlador 

indicado pelo numero 1. Porém o dispositivo 5 está fora do raio de cobertura do controlador e 

por isso não pertence a rede, não podendo assim se comunicar com ela. 

Nas redes Z-Wave os dispositivos formam uma rede malhada, assim, cada dispositivo pode 

servir como repetidor para que a mensagem chegue até o destinatário final. Com isso não é 

necessário que o dispositivo esteja inserido no raio de cobertura do controlador. Como mostra 

a Figura 2.12. 
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Figura 2.12 – Exemplo de rede com roteamento  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Neste exemplo o dispositivo 6 não está no raio de cobertura do controlador 1, porém está no 

raio de cobertura do dispositivo 2 e o dispositivo 2 está no raio de cobertura do dispositivo 6, 

assim eles podem comunicar-se entre si, e o dispositivo 2 serve com repetidor para que o 

dispositivo 6 possa se comunicar com o controlador 1. 

Este mecanismo das redes Z-Wave faz com que seja possível abranger grandes áreas de 

cobertura com apenas um controlador central. Porém, para evitar problemas na estabilidade da 

rede uma mensagem pode passar por no máximo 4 dispositivos, como se vê na Figura 2.13. 

Isso impede que a mensagem entre em um loop e cause o congestionamento da rede 

(VARAS, 20--). 
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Figura 2.13 – Número máximo de repetidores permitido  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Durante a inclusão de um dispositivo na rede, este determina quais outros dispositivos se 

comunicam diretamente com ele e envia ao controlador. Com as informações de cada nó, o 

controlador cria uma tabela com as possíveis rotas de comunicação que pode ser vista e 

modificada pelo o usuário posteriormente (VARAS, 20--). 

Na Figura 2.14 temos um exemplo de uma rede em malha constituída por 5 nós. O 

controlador, nó 1 pode se comunicar diretamente com os nós 2 e 3 e através destes dois, com 

os dispositivos 4, 5 e 6. 

 

Figura 2.14 – Exemplo de rede em malha  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 
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Na Figura 2.15 vemos a tabela de roteamento para a rede representada na Figura 2.14, onde as 

linhas são os nós de origem e as colunas os nós de destinos. O valor “1” indica que o 

correspondente nó é um vizinho. 

 

Figura 2.15 – Tabela de roteamento da rede de exemplo  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Assim, para o que o nó 1 consiga se comunicar com o nó 5, por exemplo, este teria que 

utilizar o nó 2 ou 3 como repetidor, fazendo um dos seguintes trajetos:1>2>5 ou 1>3>5. A 

Figura 2.16 exemplifica o trajeto de uma mensagem saindo do nó 1 com destino ao nó 5, 

passando pelo nó 3. 

 

Figura 2.16 – Caminho percorrido desde o nó 1 até o nó 5  

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 
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O controlador sempre tenta enviar a mensagem diretamente ao dispositivo de destino, caso 

isto não seja possível, utiliza a tabela de roteamento. Ele elege 3 rotas, se ele não recebe 

nenhuma ACK, então reporta o erro (VARAS, 20--). 

2.4.4 Camada de aplicação 

Até agora se falou apenas como os nós se comunicam. Neste tópico se verá o que eles 

comunicam e porque realizam estas comunicações, para isso temos que entender as classes de 

comando e as classes de dispositivo. 

2.4.4.1 Classes de comando 

Segundo Varas (20--) nas comunicações Z-Wave são utilizadas as chamadas Classes de 

Comando. Estas são um conjunto de comandos e respostas relacionados com determinada 

função de um dispositivo. 

Por exemplo, em um interruptor binário normal (on/off) é possível se conhecer o estado do 

interruptor, assim, além da função básica para intercambiar entre os estados ligado e 

desligado, também são necessários uma função de solicitação de estado e uma função de 

resposta informando o estado (VARAS, 20--). 

Assim, segundo Varas (20--), para um interruptor binário temos três comandos básicos: 

 SET: se envia desde o controlador para intercambiar entre ligado e desligado; 

 GET: se envia desde o controlador para solicitar um o estado em que se encontra o 

dispositivo; 

 REPORT: se envia desde o interruptor ao controlador para informar sobre a 

solicitação do comando GET. 

O conjunto desses três comandos compõe a classe de comando “Binary Switch”. 

2.4.4.1.1 Classe de comando “Basic” 

Cada tipo de dispositivo Z-Wave possui determinadas classes de comando de acordo com as 

funções que realizam. Os interruptores possuem classes de comando diferentes dos 

termostatos, por exemplo (VARAS, 20--). 
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Desta forma, para que os dispositivos possam comunicar-se entre eles, existe uma classe de 

comando especial, comum a todos os dispositivos chamada “Basic”. Segundo Varas (20--), 

esta classe se compõe de dois comandos e uma resposta, sendo: 

 SET: estabelece um valor entre 0 e 255; 

 GET: solicita uma resposta à função SET; 

 REPORT: responde a solicitação GET um valor entre 0 e 255. 

Segundo Varas (20--), de acordo com as funções especificas dos dispositivos, cada um 

interpretara o comando da sua maneira, por exemplo: 

 Um interruptor se acenderá quando receber o valor 255 e se apagará quando receber o 

valor 0; 

 Um sensor de temperatura que receba uma solicitação GET, responderá com um valor 

inteiro correspondente a temperatura; 

 Um sensor de abertura de porta enviará um valor 0 se a porta estiver fechada e um 

valor 255 se a porta estiver aberta. 

2.4.4.2 Classes de dispositivos 

Para garantir a interoperabilidade entre os dispositivos Z-Wave de diferentes fabricantes, estes 

devem possuir certas funções além da classe de comando “Basic”. A estrutura que define 

estas funções é chamada de classe de dispositivo. A classe de dispositivo faz referência a um 

dispositivo modelo e define os comandos que obrigatoriamente deve suportar (VARAS, 20--). 

Segundo Varas (20--), as classes de dispositivos estão organizadas em hierarquias com três 

níveis: 

 Todos os dispositivos devem pertencer à classe de dispositivos basic; 

 Os dispositivos podem ser especificados ao ser adicionados as classes de dispositivos 

genéricas; 

 Pode-se detalhar ainda mais a funcionalidade se assignando uma classe de dispositivo 

específica. 
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2.4.4.2.1 Classe de dispositivo BASIC 

Esta classe somente define se um dispositivo é controlador, escravo ou escravo roteador. 

Todos os dispositivos Z-Wave pertencem a uma dessas três classes (VARAS, 20--). 

2.4.4.2.2 Classe de dispositivo GENERIC 

Segundo Varas (20--), esta classe define a função básica que cada dispositivo suporta, seja 

como controlador ou como escravo. Atualmente existem as seguintes classes genéricas: 

 General controller (GENERIC_CONTROLLER) 

 Static controller (STATIC_CONTROLLER) 

 Binary switch (BINARY_SWITCH) 

 Multi-level switch (MULTILEVEL_SWITCH) 

 Binary sensor (BINARY_SENSOR) 

 Multi-level sensor (MULTILEVEL_SENSOR) 

 Meter (METER) 

 Input controller (ENTRY_CONTROL) 

 Thermostat (THERMOSTAT) 

 Window venetian blind controller (WINDOW_COVERING) 

2.4.4.2.3 Classe de dispositivos SPECIFIC 

Cada classe do tipo GENERIC possui um determinado número de classes especificas. Estas 

são utilizadas para detalhar ainda mais a funcionalidade de um dispositivo. Vale lembrar que 

assignar uma classe específica é voluntario e só tem sentido de o dispositivo realmente 

suporta uma classe específica (VARAS, 20--). 

Se um dispositivo é assignado a uma classe especifica, ele deve suportar as classes de 

comandos de tal classe. Estas classes de comando são conhecidas como classes de comando 

obrigatórias e servem para permitir a compatibilidade com outros fabricantes (VARAS, 20--). 

Um pouco além das classes de comando obrigatórias temos as classes de comando 

recomendadas, que tem o intuito de promover a combatividade com outros fabricantes. Um 

fabricante pode ainda adicionar classes de funções chamadas opcionais, as quais servem para 

diferenciar o produto do de outros fabricantes como na Figura 2.17 (VARAS, 20--). 
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Figura 2.17 - Diferentes implementações segundo diferentes fabricantes para um mesmo tipo de dispositivo 

Fonte: Adaptado de VARAS, 20--. 

Durante a inclusão de um dispositivo na rede, este deve enviar uma mensagem de informação 

contendo as classes de dispositivo BASIC, GENERIC e SPECIFIC, caso esteja presente, bem 

como as classes de comando que o dispositivo inclui. 

2.4.4.3 Associações, Grupos e Cenários 

Nos sistemas Z-Wave é possível criar além de associações individuais entre dispositivos, 

grupos onde todos recebem a mesma mensagem, bem como cenários onde é possível a 

comunicação de diferentes dispositivos recebendo diferentes mensagens. Uma outra 

possibilidade ainda é a criação de eventos nos quais determinadas ações são tomadas ao 

decorrer do dia. 

2.4.4.3.1 Associações 

Uma função muito utilizada numa rede Z-Wave é incluir interdependências e interações entre 

dois escravos. Um caso bem comum é a comunicação de um sensor de movimento e um 

atuador ON/OFF onde se quer que a lâmpada acenda quando o sensor detectar alguma 

presença. Neste caso o sensor poderia enviar a mensagem ao controlador e este encaminhar ao 

atuador, porém isso demandaria mais tempo e aumentaria o fluxo de dados na rede. Com uma 

associação o sensor pode enviar uma mensagem direta ao atuador simplificando a 

complexidade da comunicação como na Figura 2.18 (VARAS, 20--). 
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Figura 2.18 – Associação entre dispositivos Fonte: Adaptado  

Fonte: VARAS, 20--. 

Para que seja possível utilizar o recurso de associação, o escravo que envia a mensagem 

necessita saber o Node ID do receptor e deve ter conhecimento da rede, ou seja, deve ser um 

escravo roteador. Os escravos normais não possuem conhecimento das rotas de comunicação, 

portando só conseguem enviar respostas a solicitações (ver seção 2.4.1). 

É possível ter diversos nós de destinos associados a um único nó fonte. Neste caso todos os 

nós receberam a mesma mensagem e ao mesmo tempo quando um dado evento ocorrer. 

2.4.4.3.2 Grupos 

É possível e usual juntar vários dispositivos em um grupo e controla-los desde um só 

comando, como se fossem um único dispositivo. Assim quando é efetuado um comando, 

todos os dispositivos no grupo recebem a mesma mensagem e executam o comando ao 

mesmo tempo (VARAS, 20--). 

É recomendável agrupar apenas dispositivos com as mesmas funções, pois caso contrário, o 

resultado poderá ser confuso. Pode-se agrupar dispositivos diferentes, até certo ponto. Por 

exemplo, caso se mescle um interruptor e um dimmer, o dimmer funcionará como interruptor. 

Assim deve-se ter cuidado no momento de criar os grupos, para que não interfira no bom 

funcionamento do sistema (VARAS, 20--). 
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2.4.4.3.3 Cenários 

Assim como nos grupos, na criação de cenários são agrupados diversos dispositivos Z-Wave, 

contudo neste é possível agrupar dispositivos com distintas funções, visto que o controlador 

manda comandos diferentes a cada dispositivo. Isso torna a criação de cenários uma 

ferramenta potente e muito flexível. Contudo a criação de cenários demanda uma grande 

quantidade de memoria por ser necessário armazenar muitos comandos. Assim, os 

controladores possuem uma limitação para o uso de cenários, de acordo com a memória que 

possuem (VARAS, 20--). 

2.4.4.4 Gateways residenciais 

Os gateways são responsáveis pela interação com o usuário. Estes são fundamentais para a 

definição da experiência final do usuário. Um projeto domótico, por melhor estruturado que 

seja, sem uma boa interface está fadado ao fracasso, visto que toda a domótica tem como 

objetivo facilitar a vida do usuário e sua vitalidade depende da satisfação desde. 

Assim sendo, os gateways devem possuir uma interface amigável, fácil de usar, prática e 

claro, atrativa aos olhos. Além disso, deve permitir total controle da residência, como consulta 

ao estado dos equipamentos, valores dos sensores, bem como realizar cambio em todos estes e 

permitir o acesso de onde que esteja através de uma conexão com a internet ou acesso por 

meio de intranet. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para testar alguns requisitos dos sistemas domóticos sem fio, foram adquiridos equipamentos 

a fim de criar uma pequena rede Z-Wave. Neste trabalho foram usados um controlador e três 

escravos, sendo um sensor e dois atuadores. 

Aqui apresentaremos todos os dispositivos, bem como suas características, funções e modos 

de operação e instalação. 

3.1 Controlador 

Neste trabalho foi utilizado o Controlador Vera Lite do fabricante Vera Control. Este foi 

escolhido, dentre outros motivos por apresentar um excelente custo beneficio, com preço 

acessível e, sobretudo, por possuir um grande acervo de fóruns, vídeos e artigos explicando 

como utilizar suas funções. Além disto, possui uma excelente avaliação positiva dos usuários. 

O controlador possui na parte traseira, uma entrada de alimentação para fonte de 12 V, uma 

entrada Ethernet para comunicação com o roteador e uma entrada USB como mostrado na 

Figura 3.1 além de uma entrada na parte inferior para alimentação via 4 pilhas do tipo AA. 

 

Figura 3.1 - Vista traseira do controlador Vera Lite 

Fonte: VERA CONTROL, 2013 

Ele conta também com três botões no topo com funções de On/Off, adicionar dispositivos e 

remover dispositivos além de 4 LED’s indicativos, como mostrado naFigura 3.2, sendo que o 

LED Power indica se o controlador está ligado, o LED Ready indica se este está pronto para 
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funcionar, o LED Network indica se a o cabo ethernet está conectado e o LED Error indica se 

existe algum problema com o controlador. 

 

Figura 3.2 - Vista superior do controlador Vera Lite 

Fonte: VERA CONTROL, 2013 

Com este controlador é possível gerir residências de pequeno e médio porte com até no 

máximo 75 dispositivos, dependendo do número de grupos, cenários e plugins utilizados. Ele 

conta também com alimentação por pilhas, para casos onde é necessário movê-lo até o 

dispositivo a ser adicionado. 

3.1.1 Instalação 

A instalação do controlador Vera Lite se dá de maneira muito simples e rápida, bastando 

conectar este diretamente ao modem/roteador local via cabo ethernet e alimentá-lo a energia. 

Depois de conectado a energia deve-se esperar as luzes parem de piscar, sinalizando que este 

conseguiu estabelecer a conexão com sucesso. 
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Após a instalação é necessário acessar o website da empresa e criar uma conta de usuário. 

Com a conta criada acessa-se a plataforma de gestão e pode-se começar a adicionar os 

dispositivos a nossa rede Z-Wave. 

3.2 Escravos 

Para este projeto utilizamos três escravos sendo dois atuadores e um sensor. Um módulo 

Fibaro Universal Dimmer 500W, um módulo Fibaro RGBW Controller e um Aeon Labs 

Multisensor. 

3.2.1 Atuadores 

Os atuadores utilizados foram dois módulos de regulação de iluminação, sendo um para 

lâmpadas em geral e outro especifico para lâmpadas LED RGBW, que permite controlar tanto 

a intensidade quanto a coloração de um LED multicolor. Ambos módulos são do fabricante 

Fibaro, que é considerado referência na Europa pela qualidade e design de seus produtos. 

Atualmente os módulos Fibaro são os menores no mundo em suas categorias podendo ser 

instalados dentro das caixas dos interruptores. 

3.2.1.1 Universal Dimmer 

O módulo de regulação de iluminação universal, Universal Dimmer 500V, foi projetado para 

trabalhar com luzes de qualquer tipo. Este pode regular qualquer luz através de comandos via 

rádio ou mediante ao interruptor de parede conectado diretamente a ele. O módulo detecta 

automaticamente o dispositivo conectado e converte este em um dispositivo regulável, além 

de contar com proteção de sobrecarga, apagado automático e função de arranque suave (Fibar 

Group a, 20--). 

Na Figura 3.3 pode-se ver o módulo, e suas entradas SX, S1 e S2 que recebem os comandos 

dos pulsadores, os quais são processados pelo módulo dimmer e enviados a lâmpada pela 

saída O (output). Os comandos também podem ser recebidos via rádio frequência, captados 

pela antena presente no módulo. As conexões L (Live – Fase) e N (Neutro) são utilizadas para 

alimentação do módulo. O botão B é utilizado para adicionar e remover o dispositivo à rede, 

quando este é pulsado ele envia uma mensagem de configuração que pode ser captada pelo 

controlador caso este esteja em modo de inclusão. 
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Figura 3.3 -  Módulo Fibaro Dimmer  

Fonte: Fibar Group a, 20--. 

Na Tabela 3.1pode-se ver mais algumas características técnicas do módulo dimmer. 

Tabela 3.1 - Caracteristicas técnicas módulo Fibaro dimmer 

Características Técnicas 

Fonte de alimentação 110-240V +/- 10%, 50Hz 

Potência de saída 25-500W (cargas resistivas); 

Proteção contra sobre 

tensão: 

2,5 A; 

Temperatura ambiente: 10 º C - 40 ° C; 

Radio protocolo Z-Wave; 

Radio Frequência 868 MHz (padrão europeu); 

Alcance da antena até aprox. 50 metros ao ar livre, ou até 30 

metros no interior (depende da estrutura 

do edifício); 

Dimensões exteriores (L x P 

x A) 

42 mm x 36mm x 15mm. 

Fonte: Adaptado de Fibar Group a, 20--. 

3.2.1.1.1 Instalação 

A instalação do Universal Dimmer se dá de forma muito simples. Este pode ser instalado em 

qualquer residência esteja ela na etapa de construção ou já finalizada, sem a necessidade de 

nenhuma alteração estrutural. 
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Na instalação de uma lâmpada normal encontramos algo similar ao exposto pela Figura 3.4a. 

Após instalação do módulo, a configuração deve estar semelhante à apresentada na Figura 

3.4b. 

 

Figura 3.4 - Diagrama instalação módulo dimmer Fibaro botão simples 

Fonte: VESTERNET, 2013 a 

Vale lembrar que na instalação os interruptores normais devem ser trocados por interruptores 

pulsantes (como os de campainha). Nesta configuração o interruptor funcionaria da seguinte 

forma: 

 Pulsar e soltar (com a lâmpada apagada): acende a lâmpada com a última intensidade 

utilizada 

 Pulsar e manter: incrementa a intensidade até o máximo de 100% 

 Pulsar e manter: decrementa a intensidade até o mínimo de 0% 

 Duplo pulso: coloca a lâmpada em 100% 

 Pulsar e soltar (com a lâmpada acesa): coloca a lâmpada em 0% 

Neste exemplo utiliza-se um interruptor simples, porém é possível utilizar um interruptor 

duplo. No caso do interruptor duplo, um seria responsável pela função acender e/ou 

incrementar a intensidade luminosa e outro por apagar e/ou decrementar a intensidade 
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luminosa. Para a utilização de um interruptor duplo, teríamos uma distinta configuração das 

conexões utilizando a entrada S2. Na Figura 3.5 o diagrama de instalação usando pulsador 

duplo. 

 

Figura 3.5 - Diagrama instalação módulo dimmer Fibaro botão duplo 

Fonte: VESTERNET, 2013 b 

Nesta configuração o interruptor funcionaria da seguinte forma: 

 Pulsar e soltar L1: acende a lâmpada com a última intensidade utilizada 

 Pulsar e manter L1: incrementa a intensidade até o máximo de 100% 

 Pulsar e manter L2: decrementa a intensidade até o mínimo de 0% 

 Pulsar e soltar L2: coloca a lâmpada em 0% 

3.2.1.2 Módulo Fibaro RGBW Controller 

O módulo Fibaro RGBW Controller, este módulo é um controlador universal que utiliza 

saídas PWM para controlar LEDs, luzes e ventiladores. Os dispositivos controlados devem ser 

alimentandos por tensões de 12 ou 24 VDC. Este dispositivo possui 4 entradas analógicas 

(IN1 – IN4) de 0V – 10V e 4 saídas analógicas (R, G, B e W) de 12V – 24V, como visto na 

Figura 3.6. As entradas GND e 12/24VDC são utilizadas para a alimentação do módulo por 

corrente continua. O botão B é utilizado para adicionar e remover o dispositivo à rede, quando 
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este é pulsado ele envia uma mensagem de configuração que pode ser captada pelo 

controlador caso este esteja em modo de inclusão. Este módulo pode trabalhar também com 

sensores tais como temperatura, umidade, vento, qualidade do ar, intensidade luminosa dentre 

outros (Fibar Group b, 20--). 

 

Figura 3.6 - Módulo FIbaro RGBW controller 

Fonte: Fibar Group b, 20--. 

Na Tabela 3.2 pode-se ver mais algumas características técnicas do módulo RGBW. 

Tabela 3.2 - Caracteristicas técnicas módulo Fibaro RGBW 

Características Técnicas 

Fonte de alimentação 12V DC / 24 V DC; 

Potência de saída 12A combinado (soma de todas as saídas); 

Temperatura ambiente: 0-40 ° C; 

Radio protocolo Z-Wave; 

Radio Frequência 868 MHz (padrão europeu); 

Alcance da antena até aprox. 50 metros ao ar livre, ou até 30 

metros no interior (depende da estrutura do 

edifício); 

Dimensões exteriores (L x P x 

A) 

42 x 37 x 17 mm;. 

Carga máxima 12V - 144W combinado 

24V - 288W combinado; 

Consumo de energia <0,3 W 

Fonte: Adaptado de Fibar Group b, 20--. 
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3.2.1.2.1 Instalação 

Da mesma forma que o módulo dimmer, a instalação do módulo RGBW se dá de forma 

simples e pode ser executada em qualquer estágio em uma residência. Contudo, este possui 

quatro tipos distintos de instalação dependendo da finalidade que se queira dar ao módulo. Em 

todas elas é obrigatória a presença de uma fonte de 12/24VDC que alimentará o módulo e os 

demais dispositivos, sejam lâmpadas, LED’s ou sensores. 

A configuração para lâmpadas halogênicas é utilizada para ligar diferentes sequências de 

lâmpadas. Para este tipo de montagem pode-se dimerizar até quatro diferentes sequências de 

lâmpadas, uma para cada saída analógica. No esquema da Figura 3.7, vemos duas sequências 

de lâmpadas utilizando as saídas R e W. O controle se dá análogo a ligação do dimmer com 1 

pulsador (ver seção 3.2.1.1.1) 

 

Figura 3.7 - Ligação para lâmpadas halogênicas 

Fonte: Fibar Group b, 20--. 

A ligação para sensores 0-10V é utilizada quando se quer usar sensores analógicos comuns de 

0-10V que não possuem módulos Z-Wave integrados. Na Figura 3.8 vemos a montagem para 

4 diferentes tipos de sensores, cada um associado a uma entrada IN1 a IN4. 



 

    40 

 

 

Figura 3.8 - Ligação para sensores de 0-10V 

Fonte: Fibar Group b, 20--. 

A montagem para controle LED RGBW com pulsadores é utilizada para controlar fitas LEDs 

de até 4  canais. Com estes tipos de LED’s é possível dimerizar e selecionar a cor desejada 

para os LEDs. Cada pulsador ligado às entradas IN1, IN2, IN3 e IN4 controla 

respectivamente um canal de saída R, G, B, W, como apresentado na Figura 3.9. O controle 

se dá análogo a ligação do dimmer com 1 pulsador (ver seção 3.2.1.1.1) 

 

Figura 3.9 - Ligação para controle LED RGBW com pulsadores 

Fonte: Fibar Group b, 20--. 

A montagem para controle LED RGBW com potenciômetro trabalha semelhante à montagem 

com pulsadores, porém estes são substituídos por um potenciômetro de quatro canais como 

mostrado na Figura 3.10. Este controla simultaneamente os quatro canais de saída do módulo, 

gerando uma paleta de cores de acordo com a posição do potenciômetro. 
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Figura 3.10 - Ligação para controle LED RGBW com potenciômetro 

Fonte: Fibar Group b, 20--. 

3.2.2 Sensores 

Neste estudo foi utilizado o Aeotec Multisensor do fabricante Aeon Labs. Trata-se de um 

único dispositivo com quatro sensores integrados. Ele conta com sensor de movimento, 

temperatura, humidade e intensidade luminosa e pode ser alimentado à bateria ou via cabo 

USB. O multisensor pode enviar mensagens para até seis dispositivos associados a uma rede 

Z-Wave quando o sensor detecta algum movimento. 

3.2.2.1 Aeotec multisensor 

O multisensor pode ser utilizado para monitorar movimento, temperatura, umidade e 

intensidade luminosa dentro e fora de uma residência. Com esses recursos disponíveis a casa 

se torna viva, pois é capaz de interagir com o ambiente e executar, por meios dos atuadores, 

câmbios automáticos em uma residência de acordo com as preferências pré-estabelecidas pelo 

usuário, sem que este necessite interferir ativamente no processo. 

Como exemplo, pode-se pensar na seguinte situação onde o usuário cria um plano com suas 

preferencias de intensidades de iluminação e temperaturas distintas para dia e noite. 

Com o plano criado a casa começa a trabalhar para o conforto dos seus moradores. Quando o 

sensor detecta a presença este envia mensagens para que os atuadores criem o cenário de 

iluminação e temperatura pré-determinado pelo usuário. Isto pode incluir ligar o ar 

condicionado, abrir/fechar janelas e persianas para aproveitar a iluminação natural e 

economizar energia, dimerizar iluminação, dentre muitas outras situações possíveis. O sensor 
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de umidade pode ainda detectar chuvas e efetuar o fechamento de janelas, gerando 

comodidade e tranquilidade aos moradores. 

Na Figura 3.11 é possível se ter uma visão geral do multisensor. 

 

Figura 3.11 - Visão Geral do Multisensor Aeon Labs 

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 

Na Tabela 3.3podemos ver mais algumas características técnicas do multisensor Aeon Labs. 

Tabela 3.3 - Caracteristicas técnicas do multisensor Aeon Labs 

Características Técnicas 

Fonte de alimentação 4 pilhas AAA ou 5v USB 

Radio protocolo Z-Wave; 

Radio Frequência 868 MHz (padrão europeu); 

Alcance da antena até aprox. 50 metros ao ar livre, ou 

até 30 metros no interior (depende da 

estrutura do edifício); 

Dimensões exteriores (L 

x P x A) 

75mm diâmetro x 57mm 

Sensor de temperatura 20 até +50°C (±1°C) 

Sensor humidade 20 até 90% (±5%) 

Sensor de Luminosidade 0 - 1000Lux 

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 
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3.2.2.1.1 Instalação 

O kit que acompanha o multisensor possui todas as peças necessárias para alimentação e 

fixação desde como podemos ver na Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 - Kit MultiSensor Aeon Labs 

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 

Como dito anteriormente, o multisensor (1) pode ser alimentado por pilhas (4), sendo 

necessárias 4 pilhas do tipo AAA ou por um cabo USB (5). A Figura 3.13 mostra o sensor 

aberto. Além das formas de alimentação podemos perceber dois importantes botões, o 

regulador de sensibilidade que pode ser regulado para evitar acionamento involuntário do 

sensor causado, por exemplo, por pequenos animais como cães e gatos e o Botão Z-wave, 

responsável por incluir o dispositivo à rede Z-Wave, mais adiante veremos como se dá o 

processo de adição do sensor a rede (Aeon Labs, 20--). 
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Figura 3.13 - Vista interna MultiSensor Aeon Labs 

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 

O multisensor possui também, um detector do nível de bateria e avisa automaticamente ao 

controlador em qual nível se encontra e o momento que deve efetuar as substituição destas. 

Quanto a fixação, existem duas maneiras de se fixar o multisensor, na parede ou no teto. Além 

disso, ele pode ser fixado de modo estático, utilizando o Suporte Traseiro Fixo (2), ou 

articulado, associando a este o Suporte Traseiro Articulado (3). 

Na Figura 3.14 podemos ver a fixação estática no teto do MultiSensor Aeon Labs e na Figura 

3.15 vemos a área efetiva de cobertura do sensor para este tipo de fixação. 
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Figura 3.14 - Fixação estática do MultiSensor Aeon Labs 

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 

 

Figura 3.15 - Área efetiva de cobertura do MultiSensor Aeon Labs para fixação estática no teto  

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 

Na Figura 3.16 podemos ver a fixação articulada na parede do MultiSensor Aeon Labs  e na 

Figura 3.17 vemos a área efetiva de cobertura do sensor para este tipo de fixação. 
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Figura 3.16 - Fixação articulada do MultiSensor Aeon Labs 

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 

 

Figura 3.17 - Área efetiva de cobertura do MultiSensor Aeon Labs para fixação articulada na tparede  

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 

O MultiSensor pode trabalhar em ambientes externos na presença de chuva, porém é 

necessário que o sensor de temperatura e umidade estejam voltados com a face para baixo 

como mostra a Figura 3.18, caso contrário o sensor poderá sofrer danos. 
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Figura 3.18 - Posicionamento correto do MultiSensor Aeon Labs em ambientes externos 

Fonte: Adaptado de Aeon Labs, 20--. 
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4. APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

Neste capítulo mostra como incluir um dispositivo na rede de forma simples e rápida 

utilizando o software de gestão do controlador e a forma manual, além de criar cenários e 

efetuar o controle destes dispositivos através do software do controlador ou via aplicação para 

smartphone. 

Segundo Vera Control (2014), um “sistema” Vera consiste de um Controlador Vera, que 

constitui o coração do sistema e um ou mais dispositivos como controles de luzes, fechaduras, 

termostatos, sensores de movimento, câmeras de vídeo, alarmes, sensores de porta/janela, 

fumaça, dentre outros. 

Segundo Vera Control (2014), Vera UI7 é um agradável e poderoso software para controle de 

casas inteligentes que roda nos sistemas Vera. Com ele você pode acessar e controlar seu 

sistema usando um computador ou aplicativos para tabletes e smartphones. Para iniciar as 

configurações de um sistema vera é necessário utilizar um computador com acesso a internet. 

O que torna o Sistema Vera um poderoso sistema são dois componentes cruciais: o hardware 

central Vera Controller onde são processadas as informações e comunicações do sistema e o 

software Vera UI7 que realiza a interface com o usuário e determina como tudo funciona 

(VERA CONTROL, 2014). 

Como o foco deste trabalho é por em prática é testar uma tecnologia já existente, não se 

entrarará no mérito de efetuar uma análise do hardware e sim explorar um pouco no que tange 

a praticidade e funcionalidades do sistema, assim, se verá um pouco mais a respeito do 

software Vera UI7 e como se dá a interatividade desde com o usuário. 

Para facilitar os testes construímos uma montagem didática a fim de reunir todos os 

dispositivos em um mesmo lugar. 

4.1 Montagem didática 

Para realizar a montagem didática, utilizou-se além dos dois atuadores e o sensor, seis 

pulsadores de campainha, um bocal para lâmpada comum, uma fita de LED RGB, uma fonte 
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de 24V para alimentação do modulo RGBW e da fita LED e um disjuntor para atuar como 

chave geral. 

Toda a montagem foi realizada em uma prancha de madeira e de acordo com o que foi 

apresentado no capítulo 3 deste trabalho. Na Figura 4.1 podemos ver a montagem final e na 

Figura 4.2 o diagrama multifilar desta montagem. Apesar de o sensor trabalhar com pilhas, ele 

foi incluído na montagem a fim de se ter uma melhor visualização do sistema como um todo. 

 

Figura 4.1 - Montagem final 
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Figura 4.2 - Diagrama multifilar 

Por ter de estar conectado ao roteador por meio de um cabo ethernet, o controlador foi 

deixado de fora para se conseguir uma melhor locomoção com a montagem. 

4.2 Criação de um novo Sistema Vera 

Existem vários modelos disponíveis de controladores Vera, contudo para todos eles o passo a 

passo para se criar um novo sistema é basicamente o mesmo. Primeiramente deve-se acessar o 

site www.getvera.com. Uma vez lá deve-se clicar em “Control” e logo após em “Remote 

Access” como indicado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Site Vera Control 

Na página que se abrirá devemos clicar em “I have a nem Vera to setup”, como indicado na 

figura Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Página de Login Vera 
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Na próxima página seleciona-se o tipo de controlador vera que queremos configurar. Para 

isso, deve-se clicar na caixa de dialogo indicada na Figura 4.5 e selecionar o nome do 

controlador usado neste trabalho, “VeraLite”. Após selecionado deve-se clicar em “Continue” 

no canto direito inferior. 

 

Figura 4.5 – Página para seleção do controlador Vera 

No passo seguinte deve-se se certificar se o controlador está conectado ao roteador e ligado à 

fonte de energia, como indicado na figura Figura 4.6 pelos números 1 e 2 respectivamente. 

Depois de feitas as ligações, os LED’s indicadores começarão a piscar. Deve-se esperar que 

estes parem de piscar e permaneçam acesos, então deve-se clicar no botão “Continue”. 
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Figura 4.6 – Página para conferência das conexões do controlador 

Na próxima tela, deve-se identificar o nosso controlador, para isso digita-se o “Serial 

Number” e o “Mac Address” que se encontram na parte inferior do controlador Vera nos 

campos específicos como indicado na Figura 4.7 e em seguida clica-se em “Next” 
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Figura 4.7 – Página para identificação do controlador 
 

Feito isto, o controlador está pronto para ser usado, deve-se apenas se conectar a ele clicando 

em “Connect” na tela que aparecerá como na Figura 4.8 

 

Figura 4.8 – Página para conexão ao controlador 
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Uma vez conectado ao Vera Lite, se tem acesso a interface com o usuário, onde é possível 

configurar diversos parâmetros do controlador, da rede, de localização, bem como adicionar e 

remover dispositivos, criar cenários, acompanhar o consumo de energia, informações de conta 

do usuário e adicionar e remover aplicativos (ferramentas que auxiliam o trabalho do 

controlador). 

A primeira coisa a se fazer é ajustar os parâmetros de localização, data, hora e temperatura. 

Para isso no menu esquerdo deve-se clicar em “Users & Account info” e em seguida em “Unit 

Settings”. Após este procedimento, se depara então algo como a Figura 4.9 onde clicando nas 

caixas de diálogos se pode alterar facilmente entre as opções existentes. 

 

Figura 4.9 – Página para configuração de parâmetros 

Após efetuar as configurações iniciais devemos incluir dispositivos para criarmos nossa rede 

Z-Wave. Esta inclusão pode ser realizada de duas formas, através da plataforma UI7 ou 

fisicamente no controlador Vera. 
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4.2.1 Adição de dispositivos à rede 

Como dito anteriormente, uma rede Z-wave consiste de dois ou mais dispositivos 

comunicando entre si, assim sendo, deve-se adicionar ao menos um dispositivo para trocar 

informações com o controlador e constituir a rede. 

Para efetuar a adição de um novo dispositivo na rede, primeiramente deve-se colocar o 

controlador em modo de inclusão, para isso, podemos proceder de duas maneiras, acessando a 

plataforma de interface com um usuário, clicando na aba “Devices” logo após “Add Devices” 

e em seguida selecionar o dispositivo a ser incluído ou simplesmente pressionando 

fisicamente o botão “ + ” no controlador, como indicado na Figura 4.10 

 

Figura 4.10 – Botão de inclusão do controlador 

Fonte: VERA CONTROL, 2013. 

O dispositivo a ser incluído deve estar no raio de cobertura direta do controlador, não 

podendo, neste caso estar acessível por meio de rotas alternativas via outros dispositivos da 

rede. 

Deve-se então, nós assegurar de que o dispositivo a ser incluído se encontra no raio de 

cobertura do controlador e pressionar o “Botão Z-Wave” presente no dispositivo. Cada 

dispositivo possui seu próprio jeito de ser incluído, em alguns é necessário pressionar por 3 
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segundos, outros se deve pressionar 3 vezes rapidamente. Assim sendo, deve-se consultar o 

manual de cada dispositivo antes de efetuar a inclusão. 

Quando em modo de inclusão, o “led ready” do controlador começa a piscar lentamente, 

quando se pressiona o botão no dispositivo, este envia uma mensagem de solicitação de 

inclusão.  

Caso este dispositivo não tenha sido incluído em nenhuma outra rede, o controlador envia 

uma mensagem para atribuir a este seu Home ID e um Node ID específico, durante este 

processo o “led ready” começa a piscar rapidamente. Quando o “led ready” volta a piscar 

lentamente, o processo esta finalizado e se pode incluir outro dispositivo. 

Caso o dispositivo já tenha sido incluído em outra rede anteriormente, ou caso se queira 

exclui-lo de uma rede deve-se clicar no botão “ - ” localizado logo abaixo do botão “ + ” e 

realizar um processo análogo ao de inclusão. 

Neste trabalho todos os dispositivos foram incluídos manualmente, sem utilização do software 

de interface. Depois de realizada a inclusão, pode-se ver os dispositivos na tela do software de 

interface com o usuário, onde pode-se configurar e controlar os dispositivos. 

Neste caso a adição dos dispositivos foi realizada sem problemas quanto ao que se refere à 

distância destes em relação ao controlador, por se tratar de uma montagem móvel e sempre 

ser possível levar a montagem próxima ao controlador. Contudo, em uma aplicação real, 

muitas vezes os módulos estão localizados em pontos onde não é possível ter uma 

comunicação direta entre o controlador e o módulo a ser incluído. Para estes casos, se pode 

desconectar todos os cabos do controlador e leva-lo até o módulo a ser incluído. Nesta 

situação, o controlador irá operar com as pilhas e somente realizará as funções de inclusão e 

exclusão. 

4.2.2 Configuração dos dispositivos 

Os dispositivos, quando adicionados, recebem nomes padrões de acordo com o tipo e função 

que este realiza, assim sendo, ao se adicionar, de uma só vez, dispositivos que realizam 

funções parecidas, como o caso dos módulos Fibaro (ambos com função dimmer), nos 

deparamos com vários dispositivos com nomes iguais, como mostra a Figura 4.11 



 

    58 

 

 

Figura 4.11 - Tela de dispositivos após inclusão dos módulos Fibaro 

A primeira coisa a ser feita neste caso é a identificação dos dispositivos. Para isto se envia um 

comando e observamos na montagem qual dispositivo irá responder a este comando. Após 

identificar visualmente, deve-se acessar as configurações desde dispositivo e lhe atribuir um 

nome, como na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Atribuição de nome a dispositivos 

Logo após atribuir-se o nome, é boa prática que se atribua o quarto onde este dispositivo está 

localizado. Isto pode ser feito clicando na caixa de diálogo e selecionando um quarto existente 

ou criando um novo, o qual, depois de criado estará disponível na lista. Na Figura 4.13 se 
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pode observar a criação e a atribuição de um novo quarto para o dispositivo em questão, o 

qual foi intitulado “Montagem”.  

 

Figura 4.13 – Criação de novo quarto 

Quando adicionado, o módulo dimmer gera uma janela de controle que foi nomeado como 

Lampada Dimmer. Nesta janela se pode enviar comandos para acender e apagar a carga 

controlada por esse módulo, bem como dimerizar e ver o status atual em que se encontra. 

O módulo RGBW gera 6 janelas, sendo duas para controle geral, que permite controlar os 

quatro canais de uma só vez, onde uma delas possui medição de energia instantânea. A estas 

janelas intitulamos como Led Geral Medição e Led Geral. Este módulo ainda gera outras 

quatro janelas responsáveis pelo controle individual de cada canal. A janela Led Geral 

Medição é a principal e somente através dela se pode alterar os parâmetros do módulo. 

Como utilizou-se uma fita Led RGB, o canal W ficou ocioso, assim, o foi atribuído a este o 

controle de cenas, como será falado mais adiante. Assim sendo, estas janelas foram intituladas 

como Led Red, Led Green, Led Blue e Cena1. Quanto ao controle, este se dá análogo ao 

módulo dimmer, possibilitando On/Off, dimerização e visualização do status. 
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Realizada as configurações, a tela de dispositivos se encontra pronta para ser usada, bastando 

apenas clicar na ação que se deseja para que essa seja enviada aos dispositivos. Na Figura 

4.14 pode-se ver o resultado após a configuração dos módulos Fibaro. 

 

Figura 4.14 - Módulos Fibado configurados  

Existem também, diversos parâmetros que podem ser alterados de acordo com a necessidade 

do usuário. Neste trabalho foi explorado apenas um parâmetro de cada atuador. 

Para o dimmer, optou-se por usa-lo com a ligação para pulsador duplo (ver seção 3.2.1.1.1) se 

fez necessário alterar o parâmetro “14 - Switch type connector, you may choose between 

mono-stable and bi-stable switches” que habilita o uso para o pulsador duplo. Esta operação 

se faz acessando as configurações do dispositivo e em seguida acessando “Device options”, 

então basta clicar em “Add configuration settings” e preencher os campos como mostrado na 

Figura 4.15. Parâmetro = 14; Tamanho = 1 byte dec; Valor desejado: 2. 
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Figura 4.15 - Configuração parâmetro módulo dimmer 

No caso do módulo LED RGBW este pode ser alimentado com 12V ou 24V, como dispunha-

se de uma fonte de 24V e uma fita LED de 12V utilizou-se o parâmetro “12 – Maximun 

brigthening level ” que possibilita configurar o valor máximo de tensão para as saídas do 

módulo, assim se resolveu o problema da tensão final na fita de LED. 

Este parâmetro permite escolher um valor hexadecimal entre 3 e 255, como era necessário 

metade da tensão escolhemos o valor 7F que equivale a 127, ou seja, metade de 255, como 

mostrado na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 - Configuração parâmetro módulo LED RGBW 
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O Multisensor Aeon Labs quando adicionado gera 4 janelas, sendo uma para o sensor de 

movimento, uma para o sensor de temperatura, uma para o sensor de luminosidade e outra 

para o sensor de umidade, como mostrado na Figura 4.17 

 

Figura 4.17 – Janelas de configuração do Multisensor Aeon Labs 

Como se trata de sensores tinha-se apenas a opção de monitoramento de seus parâmetros e 

utilização destes para criação de associações, grupos e cenários. Apenas o sensor de 

movimento permite ser armado ou desarmado, ele é também, a janela principal do 

multisensor, assim apenas por ele se pode fazer alterações nos parâmetros do multisensor. 

A única alteração nos parâmetros do multisensor realizada foi quanto à atualização do sensor 

de movimento, que foi reduzida para 10 segundos, como se pode observar na Figura 4.18 no 

parâmetro 3. Como se trata de uma montagem para testes, é foi interessante se ter atualizações 

rápidas, para que não fosse necessário desperdiçar muito tempo esperando para se observar 

uma modificação realizada. 
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Figura 4.18 - Parâmetros do Multisensor Aeon Labs 

4.3 Criação de cenários 

A criação de cenários é talvez, uma das mais importantes ferramentas de um sistema Vera. Os 

cenários permitem execuções de tarefas predefinidas, que podem ser acionados por uma 

interação com o ambiente, em horários programados ou ainda por meio de comandos via 

interface com o usuário. 

Neste tópico é mostrado como é simples e rápida a criação de um cenário e as diversas 

possibilidades possíveis. O primeiro passo é entrar no assistente de criação de cenários no UI7 

e em seguida clicar em “Add Scense”, como mostrado na Figura 4.19. 
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Figura 4.19 - Assistente de criação de cenários 

Na tela seguinte, mostrada na Figura 4.20, deve-se escolher como a cena será ativada. Via um 

dispositivo (Device), em um horário e data agendados (Schedule) ou via interface com o 

usuário (Manual). 

 

Figura 4.20 - Passo 1 para criação de cenas 

4.3.1 Cena Cinema 

Para a cena Cinema optou-se pelo acionamento via dispositivo. Como dito anteriormente, 

reservou-se o canal W do modulo RGBW para utilizarmos na ativação de uma cena, assim 

nomeou-se este canal como “Cena 1”. Na tela que aparece na Figura 4.21 seleciona-se o 

dispositivo “Cena 1” para ser o responsável por ativar o cenário que se irá criar. 
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Figura 4.21 - Seleção do dispositivo ativador de cena 

Logo após se deve selecionar a maneira como este dispositivo irá interagir para ativar a cena 

desejada. Neste caso optou-se por ativar a cena quando o dispositivo “Cena 1” um for ligado, 

como demonstrado na Figura 4.22. 

 

Figura 4.22 - Seleção da interação entre dispositivos 

Selecionado o dispositivo que inicializa o cenário, deve-se então se selecionar os dispositivos 

que irão ser ativados pelo dispositivo de disparo, como na Figura 4.23onde selecionamos a 

“Lamapada Dimmer”, “Led Red”, “Led Green” e o “Led Blue” 
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Figura 4.23 – Seleção de dispositivos ativados pelo dispositivo de disparo 

Como mostrado na Figura 4.24, após selecionado os dispositivos, deve-se configurar a ação a 

ser tomadas por estes, para este caso colocamos a Lampada Dimmer = 60%, o Led Red = 

10%, o Led Green = 20% e o Led Blue = 30%. 

 

Figura 4.24 - Configuração cena Cinema 
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Após realizado esta configuração existem algumas configurações avançadas que podem ser 

feitas, porém por ser um projeto pequeno, estas não são muito aplicáveis. Assim sendo, 

somente foi nomeado a cena como mostrado na Figura 4.25 e finalizou-se o processo de 

criação clicando em “finish” no canto direito inferior. 

 

Figura 4.25 - Nomeando cena 

Assim, temos um nova cena chamada “Cinema” que irá ser ativada pelo pulsador atribuído ao 

canal W, pela interface do usuário quando o dispositvo “Cena 1” for acionado, ou ainda 

através da aba de controle de cenas. 

4.3.2 Cena “All 50%” 

Para esta cena selecionou-se o acionamento apenas manual, via interface com o usurário. Os 

passos são basicamente os mesmo da cena Cinema, porém não há que selecionar um 

dispositivo para iniciar a cena. 

Esta cena foi nomeada “All 50 %”, pois se deseja que todos os dispositivos fiquem em 50% 

do seu valor nominal quando acionada. Configurou-se os dispositivos selecionados da 

seguinte forma, Lampada Dimmer = 50%, Led Red = 50%, Led Green = 50%, Led Blue = 

50%, como mostrado na Figura 4.26. 
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Figura 4.26 - Configuração cena All 50% 

Como se escolheu o modo Manual, está cena somete poderá ser ativada via interface com o 

usuário e irá colocar todos os dispositivos em questão a 50% de seus valores nominais. 

4.3.3 Cena “Só Led” 

A criação da cena “Só Led” é exatamente igual à cena “All 50%” mudando apenas os níveis 

de intensidade dos dispositivos. Para este cenário, nomeado de “Só Led”, deseja-se que, 

quando acionado, somente a fita LED fique acessa. Assim sendo, pode-se pensar que basta 

selecionar os canais responsáveis pela fita LED e configurá-los como 100%, porém existe um 

detalhe muito importante que deve ser observado quanto à “Lampada Dimmer”. 

Caso a “Lampada Dimmer” não seja selecionada está irá manter seu status quando a cena “Só 

Led” for acionada, porém como se deseja que ao acionarmos a cena “Só Led” apenas os 

LED’s permaneçam em 100%, se a “Lampada Dimmer” estiver acessa, esta permanecerá 

acessa após o acionamento da cena. 

Para resolver este problema basta realizar uma simples manobra, ao selecionar os dispositivos 

para serem controlados através da cena, além dos dispositivos que queremos que se acendam, 

deve-se também, selecionar aqueles que queremos que fiquem apagados. 
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Assim sendo, para a cena “Só Led” têm-se a seguinte configuração “Lampada Dimmer” = 

0%, “Led Red = 100%”, “Led Green = 100%” e “Led Blue = 100%”, como mostrado na 

Figura 4.27. Desta forma, independente do status inicial da “Lampada Dimmer”, esta mudará 

para apagada e se terá a configuração desejada com apenas os LED’s acessos. 

 

Figura 4.27 - Configuração cena Só Led 

4.3.4 Cena baixo nível luminoso 

Para a cena Baixo nível luminoso, mais uma vez optou-se por acionamento via dispositivo. O 

dispositivo escolhido como disparo foi o sensor de luminosidade, como se podever na figura 

Figura 4.28. Para esta cena deseja que as luzes se acendam automaticamente quando o sensor 

de luminosidade perceba um baixo nível de iluminação. Assim sendo, utilizou-se o método de 

comparação para que quando o sensor note uma intensidade luminosa menor que 30 este ative 

tal cena. 
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Figura 4.28 – Método comparação intensidade luminosa 

 

Para esta cena, optou-se por colocar todas as luzes em 75% quando o sensor perceber o baixo 

nível luminoso. Assim, para a cena “Baixo nível luminoso” têm-se a seguinte configuração 

“Lampada Dimmer = 75%”, “Led Red = 75%”, “Led Green = 75%” e “Led Blue = 75%”, 

como mostrado na Figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29 – Configuração cena Baixo nível luminoso 
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4.3.5 Cena Sensor de movimento 

Para o sensor de movimento foram criadas duas cenas muito parecidas: a cena “Sensor de 

movimento ON” e a cena “Sensor de movimento OFF”. Ambas as cenas são ativadas pelo 

sensor de movimento, porém a cena “Sensor de movimento ON” é ativada quando o sensor de 

movimento está armado e detecta movimento e a cena “Sensor de movimento OFF” é ativada 

quando o sensor de movimento está armado e para de detectar movimento como se pode ver 

nas Figura 4.30 e Figura 4.31 respectivamente. 

 

Figura 4.30 – Método detecção de movimento 

 

 

Figura 4.31 - Método ausência de movimento 
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Para essas cenas deseja-se que quando o sensor de movimento detecte a presença acenda a 

“Lampada dimmer” em 100% e quando este pare de detectar movimento que coloque a 

“Lampada dimmer” em 0%, assim configuramos a “Lampada dimmer = 100%” para a cena 

“Sensor de movimento ON” e “Lampada dimmer = 0%” para a cena “Sensor de movimento 

OFF”, como pode ser visto nas figuras Figura 4.32 e Figura 4.33 respectivamente. 

 

Figura 4.32 – Configuração cena Sensor de movimento ON 

 

Figura 4.33 - Configuração cena Sensor de movimento OFF 

Caso se queira desativar estas duas cenas por algum motivo, basta desarmar o sensor de 

movimento, como a ativação das cenas estão diretamente dependentes do sensor de 

movimento estar armado, estas não poderão ser ativadas mesmo que o sensor esteja 

detectando ou não movimento. 
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4.4 Interface 

Existem duas maneiras de se interagir com o sistema Vera, via a plataforma web UI7 ou 

através do aplicativo para smartphones e tablets o “Vera Moblie UI7”. Ambas são muito 

parecidas e apresentam uma interface limpa, simples de usar e um desing bastante atrativo. 

Através das interfaces é possível controlar e monitorar todos os dispositivos presentes em um 

sistema Vera, como sensores, atuadores e câmeras além de ser possível criar e ativar cenas. A 

diferença entre a plataforma web UI7 e o aplicativo Vera Moblie UI7 está principalmente no 

fato do aplicativo não permitir editar as configurações do sistema, dos dispositivos e também 

não permitir a adição de aplicativos e plug-ins, como mostrado na Figura 4.34. 

 

Figura 4.34 - Diferença entre plataforma web e aplicativo moblie 
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Na aba “Device” se pode ter uma visão geral de todos os dispositivos na rede Z-wave bem 

como adicionar, monitorar e controlar estes. Na aba “Cameras” é possível adicionar e 

monitorar câmeras no geral. Na aba “Scenes” se pode criar novos cenários e ativar cenas já 

existentes. Na aba “Energy” consegue-se monitorar o consumo de energia de dispositivos que 

possuem esta função. Nas abas “Settings” e “User & Account Info” é possivel alterar os mais 

diversos parâmetros do sistema. Na aba “Apps” se pode adicionar aplicativos e plug-ins que 

auxiliam aumentam o poder do controlador Vera Lite, auxiliando em diversas tarefas e 

integração com equipamentos de terceiros. A aba “Logout” é utilizada para sair do sistema. 

Algumas dessas abas foram vistas no decorrer deste trabalho, as outras não foram necessárias 

para o desenvolvimento de tal e não por isso não serão aprofundadas. 

A aba principal das interfaces Vera é chamada de “Dashboard” (Painel de Instrumentos) e 

merece uma atenção especial por possibilitar uma visão geral do sistema e ser bastante usual. 

Esta se divide em basicamente 4 campos distintos, Notification Bar (Barra de Notificações), 

My Modes (Meus Modos), My Shortcuts (Meus Atalhos) e My Favorites (Meus Favoritos) 

como mostrado na Figura 4.35. 

 

Figura 4.35 – Vera web UI7 – Dashboard 
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4.4.1 Barra de notificações 

A barra de notificações exibe o evento mais recente ocorrido no sistema e também possui os 

chamados Vera Dashboard Cards que fornecem uma visão geral do estado atual do sistema, 

como mostrado na Figura 4.36, onde se pode ver que o “_Motion Sensor” (Sensor de 

Movimento) foi acionado há 1 minuto. Clicando na seta verde têm-se acesso a uma lista com 

os 10 últimos eventos ocorridos. 

 
 

Figura 4.36 – Barra de notificações 

Quanto aos chamados “Vera Dashboard Cards” se subdividem em três grupos: Energy 

(energia), Devices (dispositivos) e Security (segurança). O Energy Card tem função apenas 

informativa caso o sistema possua algum dispositivo com função de medição de consumo de 

energia. O Device Card informa se algum dispositivo apresenta problemas de conexão ou se 

todos os dispositivos estão corretamente conectados. O Security Card informa se algum 

dispositivo de segurança, como sensor de presença está ativado. Na Figura 4.37 se pode ver os 

possíveis estados dos Cartões de Dispositivos e Segurança. 

   

Figura 4.37 – Possíveis estados dos Vera Dashboard Cards  
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4.4.2 Modos 

Os “Modos” são uma maneira fácil e rápida de mudar várias configurações em diferentes 

dispositivos de uma só vez. Obrigatoriamente o Vera deve operar em um dos quatro modos 

existentes: Home (em casa), Away (fora de casa), Night (noite) e Vacation (férias), como 

mostrado na Figura 4.38. 

 

Figura 4.38 – Modos Vera 

Estes modos são pré-configurados, contudo todos eles podem ser facilmente configurados de 

acordo com as preferências do usuário via ambas as plataformas de interface. Para configurar 

os modos basta entrar a página de configuração através do botão ao lado do “My Modes”. Na 

Figura 4.39 se pode ver que neste trabalho os modos Home, Away e Night foram alterados 

pois logo abaixo pode-se ler “CUSTOM”, contudo o modo Vacation não foi alterado, por isso 

podemos ler “DEFAULT”. 

 

Figura 4.39 – Configuração dos modos 
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Uma vez na página de configuração dos modos tem-se acesso a uma lista com todos os 

dispositivos presentes no sistema Vera e pode-se escolher qual ação a ser tomada por cada 

dispositivo quando determinado modo é acionado. Na figura Figura 4.40 se pode ver as 

alterações realizadas neste trabalho. 

 

Figura 4.40 – Iteratividade dos dispositivos com os modos 

4.4.3 Atalhos 

Em meus atalhos, o sistema Vera cria automaticamente atalhos que possibilita acender ou 

apagar todas as lâmpadas ou abrir e fechar todas as fechaduras. Neste trabalho como não se 

possui nenhuma fechadura, tem-se apenas o ícone para controle de todas as lâmpadas, como 

se pode ver na Figura 4.41. 
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Figura 4.41 – Atalho Turn All On 

Quando tem-se dispositivos ligados e se pode executar a função “Turn All Off” nota-se um 

número sobre o icone da lâmpada que indica quantos dispositivos estão ativos no momento e 

serão afetados por este comando, como mostrado na Figura 4.42. 

 

Figura 4.42 – Atalho Turn All Off 

4.4.4 Favoritos 

Os meus favoritos nada mais é do que uma maneira de se ter no Dashboard os dispositivos 

que se julga mais importante ou que se quer ter acesso mais rapidamente. Para adicionar 

favoritos a sua Dashboard basta clicar em “Add Favorite” que se encontra logo abaixo da aba 

“My Favorites”, como mostrado na Figura 4.43 

 

Figura 4.43 – Adicionando favoritos 
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Neste trabalho foram adicionados três dispositivos, a “Cena 1” o “Led Geral Medição” e o 

“_Motion Sensor”, como pode ser visto na Figura 4.44. 

 

Figura 4.44 – Meus favoritos 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do estudo a respeito da tecnologia Z-wave, pôde-se constatar que se trata de uma 

tecnologia simples de usar e bem intuitiva para projetos pouco complexos, contudo para 

projetos mais complexos é necessário se ter um bom domínio sobre a tecnologia, bem como 

algumas noções de programação. 

Percebeu-se também que na Europa, América do Norte, em alguns países da Ásia e na 

Oceania se encontra facilmente sites especializados para compras de equipamentos Z-wave 

bem como total suporte técnico antes, durante e depois da compra e uma vasta gama de 

dispositivos. No Brasil, existe apenas um distribuidor com pouquíssimas opções de 

dispositivos, além de um processo extremamente burocrático e de alto custo para quem deseja 

comprar algum produto. Em contrapartida, em outros países se encontra os mesmos 

dispositivos com preços acessíveis e que podem ser comprado facilmente, como em qualquer 

site de vendas online. 

Com os equipamentos em mãos pôde-se construir uma montagem didática onde foi possível 

comprovar a praticidade tanto na instalação física quanto na configuração dos dispositivos. Os 

diversos materiais encontrados nos sites dos fabricantes bem como fóruns de discursão e 

vídeos explicativos disponíveis na internet foram de grande ajuda para sanar dúvidas que 

surgiram durante a utilização do sistema. 

O sistema funcionou muito bem mesmo utilizando equipamentos de três distintos fabricantes, 

confirmando assim sua interoperabilidade. Contudo, no que diz respeito à conectividade off-

line, até a presente data, o sistema se mostrou ineficaz, sendo necessário possuir acesso a 

internet para se poder controlar os dispositivo, fato este que pode causar transtornos ao 

usuário em um caso de problemas com o servidor de internet, impossibilitando este de 

controlar sua residência apenas com a rede wifi interna. Quanto à interface de controle em si, 

esta atendeu a todas as necessidades deste projeto e se mostrou bastante intuitiva. 

Assim sendo, vê-se a tecnologia Z-wave como uma tendência para automação residencial, por 

apresentar baixo custo, facilidade de instalação e de mudança, além de se constatar os grandes 

avanços que esta tecnologia atingiu ao longo dos anos e o contínuo esforço dos fabricantes 
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para lançarem novos produtos e melhorar a experiência do usuário final bem como do 

integrador a cada dia. 
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