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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido ao longo de várias etapas. Primeiramente, foi conduzido 

um estudo para contextualizar a Domótica na área de Controle e Automação, posteriormente 

foram expostas as tecnologias disponíveis como soluções em domótica e, então, foi proposto 

o desenvolvimento de um sistema domótico de baixo custo e boa qualidade. Após um estudo 

sobre as tecnologias a serem aplicadas no sistema, criou-se um protótipo capaz de controlar 

uma maquete automatizada de uma residência. O sistema domótico conta com um aplicativo 

Android, que atua como um sistema supervisório, e com a plataforma de desenvolvimento 

Arduino Mega2560, responsável pelo controle do protótipo. Através da comunicação entre 

essas duas tecnologias, remotamente via Internet ou diretamente via Bluetooth, foram 

agregadas ao sistema as funcionalidades de controle e de monitoramento remoto da residência, 

proporcionando maior conforto, segurança e economia de energia. A metodologia aplicada em 

todo o desenvolvimento do protótipo (desde a construção da maquete até a elaboração do 

aplicativo) foi detalhada passo-a-passo, a fim de contribuir para trabalhos futuros. Por fim, o 

sistema domótico projetado foi testado e sua viabilidade técnico-econômica foi comprovada, 

atendendo aos principais objetivos do presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Domótica, Automação Residencial, Acesso Remoto, Controle e Automação, 

Arduino, Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work was developed along several steps. First, a study was conducted to contextualize 

Domotics within the field of Automation and Control, then the available technologies as 

solutions in Domotics were presented and afterwards the development of a home automation 

system with low cost and good quality was proposed. After a proper analysis of the 

technologies which could be applied in the system, a prototype able to control an automated 

home model was created. The domotic system has an Android app, which acts as a 

supervisory system, and it also uses the development board Arduino Mega2560, responsible 

for controlling the prototype. Through the communication between these two technologies, 

remotely over the Internet or directly using Bluetooth, the functionality of remote control and 

monitoring of the home model were added to the system, providing greater comfort, safety 

and energy saving. The methodology applied throughout the development of the prototype, 

(from the construction of the home model to the elaboration of the app) was detailed step-by-

step in order to contribute to future studies. Finally, the designed home automation system has 

been tested and its technical and economic feasibility has been proven, meeting the main 

objectives of this work. 

 

Keywords: Domotics, Home Automation, remote access, Automation and Control, Arduino, 

Android. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em Engenharia de Controle e Automação podem ser divididos em dois 

ramos, o do Controle e o da Automação. Em ‘Controle’ são estudadas maneiras sistemáticas 

de descrever sistemas e de sintetizar ações fazendo com que esses sistemas apresentem uma 

resposta desejada. Enquanto em ‘Automação’ são estudadas as formas de implementação e 

realização de ações para que um sistema ou um processo se torne automático (AGUIRRE, 

2007). 

De acordo com Alves e Mota (2003), a palavra ‘domótica’ deriva das palavras domus 

(casa em latim) e robótica (controle automatizado de algo). Desta forma, esse termo pode ser 

definido basicamente como o controle automático de uma residência, e, assim, verifica-se que 

o estudo sobre a domótica está inserido na área de Controle e Automação. 

Diversos dispositivos e tecnologias relacionados à domótica foram desenvolvidos, 

principalmente após a década de 1970, para facilitar e otimizar a automação, o controle e a 

integração de sistemas e subsistemas domóticos. Entretanto, devido ao alto custo e a pouca 

disseminação dos benefícios ofertados pela domótica, a área ainda encontra-se em processo de 

emergência, apresentando, porém, grande perspectiva de crescimento. Em 2011 estimava-se 

que em dois anos, ou seja, em 2013, o uso de sistemas de automação residencial já teria 

triplicado (DAL BÓ e MURATORI, 2011). A estimativa estava correta, pois nos últimos 

quatro anos esse mercado movimentou, no Brasil, cerca de R$ 4 bilhões, o que correspondeu 

a um crescimento de 300% no período conforme diz a Associação Brasileira de Automação 

Residencial (AURESIDE apud OLIVEIRA, 2013). 

Mesmo com essa perspectiva, ainda é preciso o desenvolvimento de tecnologias de 

baixo custo para a automação residencial, de maneira que os produtos dessa área deixem de 

ser considerados apenas artigos de luxo e se tornem acessíveis para as classes sociais de 

menor poder aquisitivo, como a classe média (ou classe C) que representa 53% da população 

brasileira (IBGE, 2010) e é um potencial mercado consumidor de tecnologias. 

A aplicação dos conceitos relacionados à domótica resulta na implementação de um 

sistema domótico, de topologia centralizada ou distribuída, que integra os diversos 

subsistemas domóticos (iluminação, climatização, alarmes, câmeras, multimídia, sistemas de 

acesso, etc.) presentes em um ambiente residencial. De forma geral, é possível determinar um 

modelo ideal para um sistema domótico. Para tanto, basta que esse sistema apresente uma 

integração completa entre os subsistemas descritos e, ainda, contemple pontos como conforto, 
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segurança, flexibilidade, gestão de energia e boa relação custo benefício. Sendo esta última 

característica, relação custo/benefício, considerada um ponto essencial para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

O mercado atual já apresenta diversas soluções em domótica, mas poucas delas 

possuem boa relação custo/benefício do ponto de vista do consumidor. Considerando esse 

problema, o presente trabalho visa o estudo de tecnologias que quando integradas possam ser 

utilizadas no desenvolvimento de um sistema domótico que possua um baixo custo e uma boa 

qualidade, para que seja possível determinar um modelo ideal e, posteriormente, aplicá-lo em 

uma maquete de uma planta residencial, a fim de comprovar a sua eficiência. 

Ao final desse trabalho espera-se que seja possível encontrar tal modelo ideal e que 

sua eficiência seja comprovada, fazendo que este trabalho seja um importante contributo 

prático e teórico para essa subárea do conhecimento de Controle e Automação, chamada de 

Domótica. 

 

1.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho insere-se no campo de Engenharia de Controle e Automação, 

especificamente na área de domótica, e apresentará, através de uma maquete, a automação de 

uma residência que visa, por meio da aplicação de técnicas do campo, maior conforto, 

segurança, flexibilidade, gestão de energia e boa relação custo/benefício. Este trabalho tem, 

portanto, o objetivo central de criar um sistema de controle de residência com a finalidade de 

tornar a vida dos moradores mais prática e confortável com uma casa independente e 

inteligente, priorizando tecnologias de baixo custo.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

Desenvolvimento de um sistema domótico que, através do uso de um aplicativo 

Android integrado (via Bluetooth ou Internet) com a plataforma de desenvolvimento Arduino, 

seja capaz de: 

 controlar a luminosidade do ambiente; 

 controlar a temperatura do ambiente; 

 controlar a abertura ou fechamento de persianas;  

 controlar o acesso por portão eletrônico; 

 gerir o uso da energia e controlar os gastos; 

E que tenha algumas importantes características, como: 
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 flexibilidade; 

 escalabilidade; 

 boa relação custo/benefício. 

 

1.3. Justificativa  

Este estudo sobre a domótica se justifica na medida em que se trata de um campo em 

plena fase de desenvolvimento tanto no Brasil quanto no Mundo. Além disso, apresenta 

grande potencial de crescimento em relação ao mercado de trabalho, visto que a demanda para 

esse tipo de serviço aumenta a cada ano.  

Como ainda não foi estabelecida uma forma padrão, efetiva, inteligente e de baixo 

custo para se automatizar uma casa, então, fazem-se necessárias a exploração e a pesquisa das 

tecnologias já existentes relacionadas a esta área do conhecimento. Assim, através da 

combinação dessas tecnologias, é possível verificar o conjunto que melhor constitui um 

modelo ideal de automação residencial, contemplando pontos como conforto, segurança, 

flexibilidade, gestão de energia e boa relação custo-benefício. Pontos considerados essenciais 

para atrair os consumidores que procuram soluções em domótica para as suas residências. 

 

1.4. Metodologia 

 Primeiramente, será feita uma revisão teórica sobre o tema envolvido pelo trabalho. 

Após a revisão, serão estudadas as diversas tecnologias que podem ser aplicadas no 

desenvolvimento de um sistema domótico. Posteriormente, serão selecionadas aquelas que 

apresentem melhor relação custo/benefício. Assim, as tecnologias selecionadas serão 

aplicadas em uma maquete com o intuito da criação e simulação de um modelo ideal de 

domótica. Caso a simulação do modelo através da maquete seja satisfatória será confirmada a 

possibilidade de implementação de um sistema domótico de baixo custo e boa eficiência. 

 

1.5. Organização do Trabalho 

O presente trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

1. Introdução: Neste capítulo serão abordados a contextualização, as motivações, os 

objetivos, as justificativas, a metodologia e a organização do presente trabalho; 
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2. Referencial Teórico: Neste capítulo serão abordados conceitos, definições e 

características fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, bem como, outros 

trabalhos relacionados; 

3. Base Teórica para Desenvolvimento do Protótipo: Neste capítulo o foco é a definição 

e o detalhamento dos conceitos e tecnologias aplicáveis ao desenvolvimento de um 

sistema domótico de baixo custo; 

4. Metodologia Proposta: Neste capítulo o objetivo é o detalhamento de todas as etapas 

envolvidas no desenvolvimento do sistema domótico proposto; 

5. Resultados e Análises: Neste capítulo busca-se exemplificar todos os testes realizados 

e os resultados obtidos a fim de se comprovar a viabilidade técnica e econômica do 

projeto proposto; 

6. Considerações Finais: Neste capítulo serão abordadas as conclusões a respeito do 

desenvolvimento do sistema domótico de baixo custo para controle e monitoramento 

remoto de uma residência; 

7. Referências Bibliográficas: Neste capítulo serão encontradas todas as referências 

consultadas para fundamentar o presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será abordada a base teórica necessária para a compreensão do trabalho 

proposto. Assim, se fazem necessárias: a definição e contextualização da Domótica na Área de 

Engenharia de Controle e Automação; a caracterização dos mais importantes sistemas e 

subsistemas domóticos; a descrição dos principais critérios de abordagem à domótica; a descrição 

das principais tecnologias e sistemas comerciais aplicáveis à domótica.  

 

2.1. Engenharia de Controle e Automação 

 Os estudos em Engenharia de Controle e Automação têm sido conduzidos no Brasil 

desde meados do século XX. Na área de ‘Controle’ estudam-se métodos sistemáticos de 

modelar e descrever sistemas (dinâmicos ou discretos) e de sintetizar ações para que esses 

sistemas apresentem um comportamento previamente determinado. Já a ‘Automação’, um 

conceito que vem crescendo de importância junto com a informática, é responsável pelo 

estudo de qualquer sistema baseado em computadores que vise substituir tarefas de trabalho 

humano e/ou vise soluções rápidas e econômicas para as indústrias e serviços modernos 

(AGUIRRE, 2007). 

 Além do que foi exposto acima, a Engenharia de Controle e Automação caracteriza-se 

pelo projeto e construção de equipamentos ou algoritmos que imponham automaticamente o 

comportamento de um objeto ou sistema, de forma que o funcionamento do mesmo seja 

automático e apenas o seu comportamento seja especificado pelo operador humano dentro de 

uma classe de comportamentos admissíveis (AGUIRRE, 2007). 

 

2.2. Automação Industrial e o Histórico da Automação 

A automação surgiu com intuito melhorar a qualidade dos produtos, reduzir a 

quantidade de falhas na produção e reduzir o tempo de produção, através da substituição da 

mão-de-obra humana, por determinados tipos de máquinas, em atividades repetitivas 

presentes nos processos industriais. Sendo assim, pode-se afirmar que a utilização em larga 

escala do moinho hidráulico para fornecimento de farinha, no século X, foi uma das primeiras 

criações humanas com o objetivo de automatizar o trabalho, ainda que de forma arcaica 

(GOEKING, 2010). 

A necessidade cada vez maior de produzir mais e com maior qualidade culminou na 

invenção da máquina a vapor. Através dessa invenção e com a implantação do regulador de 
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velocidade, inventado por James Watt, essa época se tornou um marco da substituição da 

mão-de-obra humana por máquinas responsáveis pela execução da mesma tarefa com maior 

eficiência e qualidade, acelerando o processo de transformação e desenvolvimento de 

tecnologias. Esse marco se traduz na Revolução Industrial, ocorrida a partir da segunda 

metade do século XVIII e iniciada na Inglaterra, e as companhias de fabricação têxtil foram as 

mais beneficiadas por esta revolução. 

Outro importante fato para a automação foi o surgimento das primeiras máquinas 

movidas à eletricidade em meados do século XIX. Mas, somente no final do século XIX, 

foram desenvolvidas as máquinas que usavam a corrente elétrica em circulação em 

condutores para interagir com o campo magnético produzido por imãs ou eletroímãs, ou seja, 

as Máquinas Elétricas como são atualmente conhecidas. 

A criação, em 1947, do transistor, um componente eletrônico capaz de controlar a 

passagem da corrente elétrica em determinados sistemas, ajudou a impulsionar o 

desenvolvimento da automação. Com o uso do transistor e da eletrônica, foi possível o 

desenvolvimento dos primeiros computadores industriais. Embora o microprocessamento 

tenha sido comercializado apenas a partir dos anos 1960, foi nesse período que surgiram os 

primeiros robôs mecânicos a incorporar sistemas de microprocessamento e unir tecnologias 

mecânicas e elétricas (GOEKING, 2010). 

Até o final da década de 1960, as empresas automobilísticas produziam em massa, 

com rapidez e qualidade, mas a linha de produção não era flexível e, portanto, o grau de 

padronização dos produtos era alto. Sendo assim, a solicitação de um carro com acessórios 

que “fugissem do padrão” poderia levar um tempo muito maior de produção. Ao perceber a 

necessidade do mercado, a General Motors (GM), nos Estados Unidos, solicitou à empresa 

Allen-Bradley que confeccionasse um produto que conferisse versatilidade à produção. A 

empresa desenvolveu, em 1968, o equipamento chamado Controlador Lógico Programável 

(CLP), que substituiu os antigos relés e permitiu fazer modificações rápidas no processo 

produtivo. Com o CLP, as alterações eram feitas apenas mudando sua programação, enquanto 

que os sistemas a relés implicavam modificar a montagem dos equipamentos (GOEKING, 

2010). 

Os CLPs são dispositivos digitais caracterizados por uma memória programável que 

reúne as instruções que devem ser repassadas para as máquinas responsáveis pela produção 

industrial, eles podem ser programados por meio de computadores, são adequados para os 

ambientes industriais e possuem linguagem amigável. 
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O conceito de “Pirâmide da Automação” (figura 2.1) surgiu na década de 1980. Essa 

pirâmide divide os equipamentos envolvidos na automação de acordo com sua atuação nos 

diversos níveis da indústria. Atualmente, a pirâmide da automação baseia-se no seguinte 

modelo:  

 

 

Figura 2.1. Pirâmide da Automação (CASTRUCCI e MORAES, 2007 apud GOEKING, 2010). 

 

O conceito de automação foi criado nos Estados Unidos em 1946, nas fábricas 

automotivas e, atualmente, o termo abrange qualquer sistema caracterizado por utilizar a 

computação e por substituir a mão-de-obra humana para aumentar a velocidade, a qualidade, 

o controle, o planejamento e a flexibilidade da produção, assim como, a segurança dos 

funcionários (GOEKING, 2010). 

A automação, como é conhecida atualmente, foi aplicada, a princípio, em indústrias 

automobilísticas e petroquímicas. Porém, com o tempo e o barateamento, a tecnologia se 

disseminou para outras áreas da indústria (alimentícia, química, siderúrgica, têxtil, etc.) e para 

áreas comercial, predial e residencial. 
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2.3. O Caminho Percorrido da Automação Industrial até a Domótica 

Cronologicamente, o desenvolvimento dos sistemas de automação residencial surge 

depois de seus similares nas áreas industrial, comercial e predial. Por óbvios motivos 

econômicos e de escala de produção, os fabricantes e os prestadores de serviços, num 

primeiro momento, se voltam a aqueles segmentos que lhes propiciam maior rapidez no 

retorno de seus investimentos (TEZA, 2002). 

Consolidada a automação industrial, o comércio foi contemplado com sua automação, 

que até hoje vem evoluindo, principalmente com o rápido avanço da informática (vide, por 

exemplo, a utilização intensiva dos códigos de barra) e dos Softwares de supervisão e 

gerenciamento, que já apresentam aspectos de grande sofisticação. Lojas de departamento, 

supermercados, hotéis, hospitais, entre outros, têm sua operação totalmente integrada, 

incluindo sua logística, vendas, finanças, etc. Até mesmo o pequeno comércio e prestadores 

de serviço utilizam-se dos benefícios da automação (TEZA, 2002).  

Posteriormente, surgiram os chamados "Prédios Inteligentes", frutos da automação 

predial e voltados tanto para uso comercial quanto para uso residencial. Esses edifícios são 

compostos por diversos subsistemas (telecomunicações, ar condicionado, segurança predial, 

controle de acesso, etc.) que quando bem integrados envolvem avançados sistemas de gestão e 

controle de climatização, iluminação, segurança e comunicações, entre outros (TEZA, 2002 e 

CHAMUSCA, 2006). 

Com a necessidade de particularização e simplificação dos sistemas presentes em um 

edifício inteligente para posterior implementação numa única residência, surge a “Domótica” 

(ou automação residencial). Sendo assim, essas residências inteligentes são caracterizadas 

pela aplicação, numa habitação particular, de alguns dos aspectos mais relevantes da 

Automação Predial, como conforto, segurança, economia de energia e comunicações 

(CHAMUSCA, 2006). 

 

2.4. Domótica 

 Nesta seção, apresentam-se, primeiramente, as definições de alguns autores a respeito 

do termo “Domótica”. Posteriormente, são evidenciados os principais aspectos nos quais a 

automação residencial e a predial se diferem, seguidos da evolução histórica das mesmas. Por 

fim, descrevem-se as principais vantagens, desvantagens e aspectos apresentados pela 

domótica na atualidade e se faz uma contextualização da domótica dentro da área de Controle 

e Automação. 
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2.4.1. O Significado da Domótica 

Uma definição bastante sucinta a respeito da “Domótica” pode ser obtida através da 

análise da etimologia desse termo. Como ele deriva das palavras domus (casa em latim) e 

robótica (controle automatizado de algo), pode ser definido, basicamente, como o controle 

automático de uma residência ou, simplesmente, como a automação residencial. Entretanto, 

essa definição de domótica é muito genérica e não contempla alguns aspectos considerados 

importantes na área, então ainda é necessária uma definição mais completa a respeito deste 

termo. Esta definição pôde ser obtida através das publicações da Asociación Española de 

Domótica (CEDOM, apud DAL BÓ e MURATORI, 2011): 

 

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

controle se realizam mediante o uso de equipamentos que dispõem de capacidade para 

se comunicar interativamente entre eles e com 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 maior qualidade de vida, reduz o trabalho doméstico, aumenta o bem-estar e a 

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

oferecer continuamente novas aplicações. 

 

 Outros autores também definiram o termo “Domótica” (ou automação residencial) e 

algumas dessas definições estão listadas a seguir:  

 Cardoso (2009) define domótica como sendo um conceito que visa à automação de 

uma residência, através de seu controle e monitoramento, no qual são integrados os 

diversos sistemas e subsistemas domóticos; 

 Carvalho e Silva (2011) caracterizam a domótica como um sistema integrado por 

diversos subsistemas, cujo objetivo é satisfazer as quatro necessidades básicas dos 

ocupantes de uma edificação: energia, comunicações, conforto e segurança; 

 Segundo Cardoso e Rosso (2012), a domótica alia as vantagens dos meios eletrônicos 

aos informáticos, permitindo o acesso às funções vitais da casa, como aquecimento, 

eletrodomésticos, alarme, fechaduras das portas, quer seja através de um comando 

remoto, da Internet ou do seu celular, o que caracteriza a utilização e gestão integrada 

dos diversos equipamentos de uma casa; 

 Segundo Costa (2013), a domótica tem como um de seus focos a criação de ambientes 

que se caracterizam pela comodidade e segurança, através da gestão e controle dos 

diversos dispositivos presentes numa residência. 
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 Considerando todas as definições expostas anteriormente, pode-se resumir a Domótica 

em: o controle, a automação e a integração de sistemas aplicados a uma residência com o 

intuito de torná-la mais confortável, segura, inteligente e sustentável, melhorando a qualidade 

de vida dos ocupantes e gerindo o consumo de bens como energia elétrica e água. 

 

2.4.2. Comparação entre Automação Residencial e Predial  

 Segundo Bolzani (2004), a diferença básica entre a Automação Residencial 

(Domótica) e a Predial reside no fato de que a última adota como premissa a existência do 

usuário “padrão”, facilitando e direcionando o planejamento das instalações e equipamentos a 

fim de acomodar e agradar a maioria dos usuários, enquanto isso, na domótica, o usuário 

interage e interfere no sistema o tempo todo, fazendo com que tudo deva ser orientado a ele. 

Bolzani (2004) também destaca que o sistema residencial tem grande chances ser comandado 

e modificado por pessoas que talvez não possuam conhecimentos técnicos, logo “donas de 

casa, crianças, idosos e deficientes físicos devem controlar e alterar  as programações sem que 

precisem acessar complexos Softwares”. 

 Seguindo a mesma linha de raciocínio de Bolzani (2004), Chamusca (2006) afirma 

que “a diferença entre a domótica e os edifícios inteligentes está essencialmente na escala e no 

grau de sofisticação da aplicação”. Sendo assim, em uma residência o grau de sofisticação 

deve ser o mais simples possível, não obrigando ao usuário final a ter algum tipo de 

conhecimento técnico, enquanto que num edifício o grau de sofisticação e complexidade do 

sistema é tão alto que obriga a formação de quadros específicos de funcionários para lidarem 

com a gestão técnica do edifício. 

 

2.4.3. Evolução Histórica da Automação Residencial e Predial 

Segundo Ferreira (2010), a primeira aplicação relacionada à domótica remonta ao final 

do século XIX, quando um construtor, chamado William Penn Powers, criou um dispositivo 

para controlar a temperatura do ambiente, denominado regulador. Alguns anos mais tarde, 

com o sucesso de sua invenção, Powers fundou a Power Regulator Company, que 

futuramente se tornaria a famosa Siemens Building Technology. Já na metade do século XX, 

foi criado um dispositivo capaz de controlar diversos edifícios e de fornecer, em tempo real, 

informações relacionadas ao controle dos mesmos através de displays LCD (tela de cristal 

líquido). Este dispositivo foi denominado de System 320. Em 1966, foi criado o primeiro 

dispositivo totalmente dedicado à automação doméstica, o Electronic Computing Home 
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Operator ou ECHO IV. Em 1970, foi criada empresa Pico Eletronics, responsável pelo 

protocolo X10, atualmente, um dos padrões mais comuns em domótica. 

Dal Bó e Muratori (2011) e Gundim (2007) colocam o final da década de 70 como o 

marco inicial da Domótica. Nessa época, surgiram, nos Estados Unidos, os primeiros módulos 

“inteligentes”, simples soluções em domótica, praticamente não integradas e que resolviam 

situações pontuais, como acender ou apagar uma lâmpada. Nesses módulos, os comandos 

eram enviados pela própria rede elétrica da residência, através da tecnologia Power Line 

Carrier (PLC) e utilizando o protocolo X-10. 

Bolzani (2004) menciona que na década de 80 aumentou-se o desejo pela aplicação da 

automação em projetos de pequeno e médio de características comerciais ou residenciais e, 

assim, companhias, como a Leviton e X-10 Corp, começaram a desenvolver sistemas de 

automação predial, sendo que em 1996 cerca de 4 milhões de edifícios e casas já tinham sido 

abrangidos por essas tecnologias. 

Segundo Dal Bó e Muratori (2011), Gundim (2007) e Bolzani (2004), a popularização 

do computador pessoal e a invenção da Internet, bem como, a explosão da telefonia móvel e 

outras tecnologias que ingressaram no mundo pessoal dos consumidores, contribuíram 

fortemente para que se aumentasse a aceitação das tecnologias residenciais. Bolzani (2004) 

destaca que esse conjunto de fatores permitiu “elevar o projeto elétrico de seu nível 

convencional para um superior onde todas as suas funções desenvolvidas estejam integradas e 

trabalhando em conjunto”, constituindo assim um verdadeiro sistema domótico. 

Dal Bó e Muratori (2011) apresentam, também, resultados de recentes pesquisas 

realizadas nos Estados Unidos, das quais podem ser extraídos alguns dados importantes: 

 “84% dos construtores entendem que incorporar tecnologia às residências que 

constroem é um importante diferencial mercadológico”; 

 “Constata-se que os consumidores mais jovens, que estão entrando no mercado e 

adquirindo seu primeiro imóvel, já convivem com naturalidade com a tecnologia e, 

portanto, são mais 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 são cada vez mais requisitados”; 

 “Entre as tecnologias emergentes que devem alcançar elevados patamares de 

crescimento nos próximos anos, estão os media centers, o monitoramento a distância, 

o controle de iluminação e o home care”. 
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Gundim (2007) apresenta um gráfico (Figura 2.2) que resume o histórico da 

automação residencial até os anos 2000. 

 

Figura 2.2. Um Breve Histórico da Automação Residencial (AURESIDE, 2003 apud GUNDIM, 2007). 

 

 A evolução e a previsão da adoção de algumas das tecnologias mais consolidadas para 

domótica (em porcentagem nos imóveis residenciais novos) é apresentada por Dal Bó e 

Muratori (2011) através da Tabela 2.1.  

 

 

Fonte: NAHB Research Center, CEA , apud Dal Bó e Muratori (2011). 

(*) Previsão 

 

Através do que foi apresentado nesse tópico foi possível esclarecer como a Domótica e 

os Edifícios Inteligentes evoluíram até os dias de hoje, assim como é possível perceber qual é 

a tendência dessa evolução. 

Tabela 2.1 – Evolução da Adoção de Algumas Tecnologias 

Tecnologia 2003 2004 2005 2006 2015(*) 

Cabeamento Estruturado 42% 61% 49% 53% 80% 

Monitoramento de Segurança 18% 28% 29% 32% 81% 

Multiroom Audio 9% 12% 15% 16% 86% 

Home Theater 9% 8% 11% 12% 86% 

Controle de Iluminação 1% 2% 6% 8% 75% 

Automação Integrada 0% 2% 6% 6% 70% 

Gerenciamento de Energia 1% 5% 11% 11% 62% 
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2.4.4. Principais Vantagens, Desvantagens e Aspectos Apresentados pela Domótica na 

Atualidade 

Cardoso (2009) cita que características como a segurança, a flexibilidade, a 

valorização da infraestrutura, a economia de energia, a facilidade de manutenção e a 

valorização do imóvel são as principais vantagens da aplicação de um sistema domótico numa 

edificação, enquanto que as principais desvantagens são: custo elevado de investimento, a 

necessidade de se recorrer a técnicos especializados e a dificuldade de se empregar e se 

integrar diferentes soluções em domótica devido ao uso de tecnologias proprietárias. Com o 

intuito de evitar este último aspecto, se torna importante o uso de Softwares e Hardwares de 

tecnologia livre (open source). 

Cardoso (2009) ainda descreve os seguintes aspectos como desejáveis em uma solução 

domótica: 

 Flexibilidade: é a possibilidade de se alterar a topologia e a localização dos sensores 

com certa facilidade; 

 Escalabilidade: é possibilidade de inserção de novos componentes; 

 Atualizável: é a possibilidade de alteração e inclusão de novas funcionalidades num 

sistema, de forma que este nunca fique obsoleto, ou seja, possa evoluir conforme o 

aparecimento de novas tecnologias; 

 Interpretação Sensorial: é a possibilidade de inclusão de interpretação e processamento 

de dados biométricos e de voz para personalização de ambientes, assim como a 

capacidade de realizar o constante ajuste das condições do ambiente para garantir 

melhor conforto, bem-estar e o nível de produtividade do usuário, concebendo assim o 

que é chamado de residência ou edifício inteligente. 

Carvalho e Silva (2011), afirmam que, para satisfazer as quatro necessidades básicas 

de uma edificação (energia, comunicações, conforto e segurança) e obter uma total integração 

dos subsistemas, é necessário que todos os equipamentos e dispositivos existentes utilizem o 

mesmo padrão de comunicação de uma rede de automação residencial. Porém nem sempre é 

possível que isto ocorra, visto que cada empresa da área de domótica possui seu próprio 

padrão de comunicação. Desta forma, Carvalho e Silva (2011) explicam que esta não 

padronização gera diversas combinações de redes de comunicação, que podem ser ou não 

incompatíveis entre si, fato que dificulta o processo de implantação de um sistema domótico e 

eleva a sua complexidade e o seu custo, caracterizando uma grande desvantagem da Domótica 

na atualidade. 
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Cardoso e Rosso (2012) afirmam que a domótica surge como uma ferramenta para 

tornar a vida mais confortável e mais segura, permitindo que as tarefas rotineiras sejam 

executadas automaticamente. Enquanto isso, Gieseler (2012) destaca que com o crescimento 

da população mundial, aumenta-se também a preocupação quanto à eficiência dos recursos 

utilizados em uma casa. Assim, sistemas que possam controlar, por exemplo, a luminosidade 

e a temperatura de um ambiente de forma eficiente, buscando um melhor aproveitamento do 

consumo de energia elétrica, atende perfeitamente a essas necessidades atuais relacionadas à 

eficiência energética. 

 

2.4.5. Contextualização da Domótica na Área de Controle e Automação 

A partir de tudo que foi exposto nessa seção é possível contextualizar a Domótica 

dentro da área de Engenharia de Controle e Automação, conforme pode ser visto na Figura 

2.3. 

 

 

Figura 2.3. Contextualização da Domótica na Área de Controle e Automação. 

 

2.5. Sistemas Domóticos 

Dias e Pizzolato (2004) descrevem um sistema domótico como sendo aquele que 

através de uma rede de comunicação permite a interconexão e integração de uma série de 

dispositivos, equipamentos e outros sistemas, com o objetivo de obter informações sobre o 

ambiente residencial e o meio em que ele se insere, e efetuando determinadas ações a fim de 

supervisioná-lo ou gerenciá-lo. 

Estes sistemas podem ser divididos, basicamente, em duas categorias: sistemas de 

tecnologia centralizada ou de tecnologia distribuída. Os sistemas de tecnologia centralizada 

são caracterizados por uma unidade de controle e monitoramento central, responsável pelo 

controle e processamentos de sinais de todos os dispositivos contidos no sistema.  Entretanto, 

nos sistemas de tecnologia distribuída, cada um dos dispositivos apresenta sua própria 
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unidade de processamento e é ligado a uma rede, através da qual se comunica com sensores e 

atuadores satisfazendo as necessidades do sistema domótico (DIAS e PIZZOLATO, 2004). 

Segundo Dal Bó e Muratori (2011), o principal fator que define a qualidade de uma 

instalação residencial automatizada, ou seja, de um sistema domótico, é a integração completa 

entre os subsistemas domóticos (instalação elétrica, sistemas de segurança, sistemas 

multimídia, sistema de comunicações, utilidades) aliada à capacidade de executar funções e 

comandos previamente determinados via programação de Softwares e Hardwares. 

 

2.6. Subsistemas Domóticos 

Conforme foi visto na seção anterior, os sistemas domóticos resultam da integração 

dos diversos subsistemas presentes em uma residência automatizada. Desta forma, é possível 

destacar os principais subsistemas desenvolvidos como sendo aqueles relacionados aos 

sistemas de segurança, iluminação, climatização, entretenimento e telefonia. Sendo assim, a 

Figura 2.4 ilustra a presença de alguns desses subsistemas em um ambiente residencial. 

 

 

Figura 2.4. Exemplificação dos Subsistemas Domóticos (MESSIAS, 2007). 

 

 De forma geral, podem-se citar as principais atividades exercidas pela integração de 

todos os subsistemas domóticos, como sendo as seguintes: 

 Controle da residência de forma remota; 

 Circuito fechado de TV; 

 Controle de acesso (biometria, cartões de proximidade); 
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 Controle e monitoramento do sistema de iluminação; 

 Monitoramento de medições (água e eletricidade); 

 Controle e monitoramento do sistema de climatização; 

 Home Theater e sistema de áudio e vídeo; 

 Sistema de detecção e alarme de incêndio. 

Entre todos os subsistemas domóticos, os mais frequentes e importantes são os 

sistemas de controle de iluminação, de climatização, de acesso e segurança, assim como os 

sistemas de entretenimento. 

Os sistemas de controle de iluminação são caracterizados principalmente pelo 

acionamento automático das lâmpadas do ambiente, pela possibilidade de dimerização e 

controle da intensidade de luz de acordo com uma referência estabelecida pelo usuário e pela 

possibilidade de integração com outros subsistemas domóticos. Essa integração se torna 

interessante diante da busca pela economia de energia. Caso seja integrado aos sistemas de 

controle de acesso e de acionamento de persianas, seria possível acender e apagar as lâmpadas 

automaticamente, de acordo com a presença de um usuário no ambiente domótico, assim 

como controlar a entrada de luz solar no ambiente, traduzindo-se numa importante ferramenta 

para a economia de energia. 

Os sistemas de climatização são responsáveis pelo controle equipamentos como: 

ventiladores, aquecedores, ar-condicionado e até mesmo umidificadores. Esses equipamentos 

podem ser acionados remotamente ou programados para atender determinadas rotinas, têm 

como objetivo proporcionar um clima ideal para o ambiente e, consequentemente, prover um 

maior conforto aos residentes. 

Os sistemas de segurança residencial consistem na implementação de um sistema de 

monitoramento e vigilância com o intuito de proporcionar segurança à residência e seus 

moradores. Esses sistemas geralmente incluem: CFTV (circuito fechado de TV) com câmeras 

monitoradas remotamente, sensores de presença, alarmes, controle de acesso, acionamento de 

portas e portões e, além disso, podem estar integrados inclusive com um sistema de detecção 

de incêndio ou de vazamentos de gás, tornando o sistema ainda mais completo. 

O sistema de entretenimento envolve todo o controle das funções dos equipamentos de 

áudio e vídeo distribuídos. Sendo assim, destacam-se as aplicações voltadas ao controle de 

home-theater, que incorporam todos os comandos de áudio e vídeo, permitindo que tais 

equipamentos sejam acionados através de um único dispositivo, que funciona como controle 

universal, seja através de botões, telas sensíveis ao toque ou ainda por comando de voz. 
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2.7. Critérios de Abordagem à Domótica 

 Chamusca (2006), apresenta uma diferente abordagem à domótica, a perspectiva do 

cliente, sendo assim afirma que “qualquer decisão que um potencial cliente venha a tomar 

relativamente à compra de uma solução de Domótica passará sempre pela avaliação de quatro 

critérios”.  

O primeiro critério a ser analisado é a “Necessidade” e para satisfazê-lo a solução 

domótica deve assegurar aspectos como segurança, economia de energia e comunicações. 

O segundo critério trata-se da “Utilidade”, que da perspectiva do utilizador, é satisfeita 

quando a solução domótica apresenta pontos fortes como conforto, bem-estar e vida fácil. 

O terceiro critério diz respeito à “Facilidade” de utilização, aprendizagem e de 

instalação (Plug and Play) do sistema domótico. 

O quarto critério, talvez um dos que mais pesam para a decisão final, é o “Preço”. 

Neste quesito avaliam-se os preços dos componentes e da instalação do sistema, assim como 

o preço relacionado à integração de uma nova função ao sistema e o preço de manutenção do 

sistema. 

 

2.8. Tecnologias e Sistemas Comerciais em Domótica 

 Para um único caso, ou cliente, existem sempre diversas soluções em domótica que 

podem ser aplicadas na realização da instalação técnica. Desta forma, “uma tecnologia, um 

sistema, um produto podem ser ideais para uma determinada aplicação e serem 

completamente despropositados para outra” (CHAMUSCA, 2006). Sendo assim, se torna 

importante conhecer as principais tecnologias e sistemas comerciais em domótica já existentes 

no mercado mundial, para se determinar o que melhor se aplica em cada caso, facilitando as 

etapas de projeto e instalação do sistema. 

 De maneira geral, essas tecnologias podem ser divididas de acordo com os meios e os 

protocolos de comunicação utilizados. 

 Na análise dos meios de comunicação, realizada por Chamusca (2006), destacam-se: 

 Rede Elétrica: nessa situação, um módulo emissor é responsável por modular um sinal 

de alta frequência e injetá-lo na rede elétrica da residência e um módulo receptor 

identifica e interpreta esse sinal para realizar alguma ação; apresenta como vantagens 

o fato de não ter que se modificar a estrutura da residência, mas tem a desvantagem de 

ser fortemente afetado por ruídos presentes na rede elétrica; 
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 Cabeamento de Baixa Tensão: nesse caso, são utilizados sinais de baixa potência para 

o controle de equipamentos que funcionam, geralmente, em tensões entre 5 e 24 volts; 

 Radiofrequência: trata-se de um bom meio para transmitir sinais em alta frequência, 

apresentando vantagens óbvias, como o fato de ser uma tecnologia sem fio, e 

desvantagens relacionadas ao nível de potência dos emissores e ruídos de 

interferência; 

 Infravermelho: tem como desvantagem a necessidade do par emissor e receptor ter que 

estar em uma linha de visão, mas apresenta vantagens como as transmissões em alta 

frequência sem quase nenhuma distorção e o fato de ser praticamente insensível aos 

ruídos. 

Quanto aos Protocolos de Comunicação, é possível citar algumas das diversas 

tecnologias disponíveis no mercado: 

 X-10: Segundo Chamusca (2006), trata-se de um protocolo de comunicação pela Rede 

Elétrica, cujos componentes básicos são os controladores e módulos receptores. Os 

módulos são instalados em tomadas já existentes e enviam sinais binários pela rede 

elétrica. Assim é possível controlar diversos atuadores que estejam numa mesma fase 

de corrente a partir de qualquer controlador; 

 LonWorks: Segundo Bolzani (2004), trata-se da principal solução de automação 

residencial no mundo, sendo reconhecida internacionalmente como um padrão de 

redes de controle interoperacionais. Em uma LonWorks não existe um controlador 

central ou uma arquitetura mestre-escravo. Dispositivos inteligentes, situados em 

pontos chamados de nós, se comunicam entre si usando um protocolo comum, o 

LonTalk; 

 Ethernet: Bolzani (2004) afirma que “as redes Ethernets são a principal alavanca do 

processo de interligação de computadores em redes e uma das melhores alternativas 

como plataforma para as redes domésticas”; 

 Bluetooth: Trata-se do padrão IEEE 802.15.1, é uma tecnologia de transmissão de 

dados via sinais de rádio de alta frequência, curto alcance e, ainda, é considerada uma 

tecnologia wireless de baixo custo (AGUIRRE, 2007 e BOLZANI, 2004); 

 ZigBee: Trata-se do padrão IEEE 802.15.4, é uma tecnologia de transmissão de dados 

via sinais de rádio de alta frequência, com alcance superior ao do Bluetooth, porém 

apresenta maior custo e menor velocidade de transferência de dados (AGUIRRE, 2007 

e BOLZANI, 2004); 
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 WiFi: Trata-se do padrão IEEE 802.11, é uma tecnologia de transmissão de dados via 

sinais de rádio de alta frequência, com alcance e velocidade de transmissão superiores 

ao do Bluetooth, porém apresenta maior custo em relação ao ZigBee e ao Bluetooth 

(AGUIRRE, 2007 e BOLZANI, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. BASE TEÓRICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO  

 

Neste capítulo será abordada a base teórica necessária para compreender o 

desenvolvimento do protótipo, constituindo-se, assim, em uma breve revisão técnica a respeito 

das tecnologias (dispositivos de Hardware e Software) aplicáveis ao projeto em questão. 

Primeiramente, serão apresentados os microcontroladores que foram considerados para o projeto. 

Em seguida, serão apresentadas as ferramentas que podem proporcionar a criação de um sistema 

supervisório baseado no sistema operacional Android. Por último, será feita uma breve descrição 

do Software utilizado para simular os circuitos eletrônicos do protótipo, o Proteus.  

 

3.1. Microcontroladores e Sistemas Embarcados 

Borba (2012) afirma que, através da domótica, gera-se um determinado nível de 

inteligência na residência o que culmina em maior comodidade aos usuários, porém para que 

esta inteligência seja satisfatória o uso de tecnologia baseada em microcontroladores 

modernos se faz cada vez mais necessário. 

Um microcontrolador é um sistema computacional completo, no qual estão incluídos a 

CPU (Unidade Central de Processamento), a memória de dados e programa, o sistema de 

clock, as portas de I/O (Entradas/Saídas), os módulos de temporização, os conversores A/D e 

outros. Sendo todos integrados em um mesmo componente. Desta forma, um 

microcontrolador pode ser considerado um computador inteiro dentro de um único chip.  

 

3.1.1. PIC 

É uma família de microcontroladores fabricados pela Microchip Technology, que 

processam dados de 8 bits, de 16 bits e mais recentemente de 32 bits. Os PIC’s possuem alta 

velocidade de processamento devido a sua arquitetura Harvard e conjunto de instruções RISC 

e ainda contam com extensa variedade de modelos e periféricos internos.  

Como qualquer arquitetura os processadores PIC apenas aceitam linguagem de 

máquina (Assembly), no entanto a programação pode ser feita em linguagens de alto nível 

utilizando-se compiladores. Para gravar o programa no microcontrolador é utilizado um 

dispositivo dedicado. 

 

 

 



28 

 

3.1.1.1. PIC 18F4550  

 Esse é um dos mais importantes e mais difundidos modelos do PIC que já foram 

lançados até o momento e apresenta as seguintes vantagens e desvantagens se considerado o 

projeto em questão: 

 Vantagens:  

o O microcontrolador possui um baixo custo, R$27,50;  

o A programação se dá em Linguagem C;  

o A velocidade de processamento é igual a 48 MHz;  

o Possibilidade de uso em larga escala; 

 Desvantagens:  

o Necessidade de montagem do circuito para operação, gerando gastos com 

componentes eletrônicos;  

o O gravador é vendido separadamente e possui um alto custo (acima de 

R$150,00);  

o Possui apenas duas saídas PWM (Pulse Width Modulation – Modulação por 

Largura de Pulso: permite o controle da potência entregue à carga através da 

determinação do ciclo de trabalho) e apenas oito entradas analógicas, desta 

forma não seria possível controlar mais do que duas variáveis contínuas (por 

exemplo: temperatura e luminosidade) ao mesmo tempo; baixa robustez. 

 

 

Figura 3.1. PIC 18F4550 (MICROCHIP, 2014). 

 

3.1.2. Arduino 

Uma típica placa Arduino é composta por um microcontrolador, algumas linhas de 

entrada e saída digital e analógica, além de uma interface serial ou USB, que é usada para 

programá-la e para comunicação em tempo real. Ela em si não possui qualquer recurso de 

rede, porém é comum combinar um ou mais Arduinos deste modo, usando extensões 

apropriadas chamadas de shields. O objetivo do projeto Arduino é criar ferramentas que são 
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acessíveis, com baixo custo, flexíveis e fáceis de usar. A Plataforma Arduino apresenta um 

ambiente de desenvolvimento (IDE) amigável que utiliza uma linguagem de programação 

típica e de fácil aprendizagem, chamada Processing, bem próxima da linguagem C/C++. 

 

3.1.2.1. Placa de Desenvolvimento Arduino Mega2560 

 O Arduino Mega2560 é uma das placas de desenvolvimento Arduino que possui a 

maior quantidade de entradas e saídas (digitais e analógicas). Sendo assim, seu uso em um 

projeto que demanda uma grande quantidade de variáveis a serem controladas ou monitoradas 

é bastante aconselhável. As principais vantagens e desvantagens dessa placa estão dispostas a 

seguir. 

 Vantagens:  

o É uma placa de desenvolvimento de pequenas dimensões e de baixo custo, 

R$89,90;  

o Possui 54 entradas e saídas digitais, das quais 15 podem ser utilizadas como 

saídas PWM, e 16 entradas analógicas; 

o A programação é em linguagem Processing (similar à linguagem C/C++);  

o A gravação é feita através de um bootloader, na própria placa, não sendo 

necessário comprar um gravador separado;  

o Shields podem ser utilizados para ampliar as funcionalidades da placa (por 

exemplo: conexão à Internet via Ethernet ou WiFi). 

 Desvantagens:  

o Não há possibilidade de uso em larga escala; 

o Baixa robustez. 

 

 

Figura 3.2. Arduino MEGA 2560 (ARDUINO, 2014). 
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3.1.2.2. Ethernet Shield para Arduino 

O Ethernet Shield basicamente permite que uma placa Arduino conecte-se à Internet. 

Ele é baseado no controlador ethernet Wiznet W5100 e apresenta compatibilidade com as 

placas Arduino Uno e Mega. Para aproveitar todas as funções relacionadas a esse shield e 

conseguir conectar o Arduino à Internet, basta incluir e utilizar a biblioteca Ethernet durante a 

programação da placa. 

Além disso, esse shield apresenta um slot para cartões do tipo micro-SD, que pode ser 

utilizado para armazenamento arquivos, informações e dados durante o período de 

funcionamento do protótipo. 

 

 

Figura 3.3. Ethernet Shield (ARDUINO, 2014). 

 

3.1.3. Módulo Bluetooth 

 O HC-06 é um módulo Bluetooth que apenas trabalha no modo escravo, assim, quando 

é energizado, fica em estado de espera, até que um dispositivo mestre se conecte a ele. Esse 

módulo trabalha com o nível lógico de 3,3V, sendo que sua alimentação pode ser feita com, 

no máximo, 5V. Além disso, possui fácil integração com as placas da Plataforma Arduino, 

bastando fazer a devida conexão de suas portas de comunicação serial RX e TX com as 

respectivas portas da placa Arduino. 

 

 

Figura 3.4. Módulo Bluetooth HC-06. 
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3.1.4. Módulo Xbee 

O Módulo XBee de 2,4GHz da Digi International  utiliza o protocolo 802.15.4 (a base 

do Protocolo ZigBee) e o coloca em um conjunto de comandos seriais simples de se utilizar. 

Também permite uma comunicação simples e muito confiável entre microcontroladores, 

computadores, sistemas, ou qualquer módulo com uma porta serial. Oferece suporte para 

comunicação ponto-a-ponto e multiponto. Além disso, pode ser facilmente conectado a uma 

placa Arduino utilizando o Xbee Shield, que funciona como um adaptador.  

 

Figura 3.5. Módulo Xbee. 

 

3.2. Sistema Supervisório 

Sistemas Supervisórios são Softwares utilizados, basicamente, para a supervisão de 

processos industriais ou residenciais que sejam contínuos ou discretos. Para tanto, podem ser 

instalados em microcomputadores que estejam conectados a todo o processo através de uma 

rede de comunicação. 

Assim, um Sistema Supervisório busca as informações intrínsecas ao processo, através 

de elementos sensores, e as exibe de forma animada em uma tela (do computador, smartphone, 

tablet, etc.) por meio de gráficos, displays de mensagens, forma numérica ou, até mesmo, 

objetos em movimento, como motores ou mudança de cores para identificar alguma alteração 

no processo.  Além disso, também possibilita a atuação direta sobre o processo, acionando 

controladores, modificando valores ou interrompendo alguma atividade do processo em 

questão. 

Pensando nisso, visou-se a construção de um aplicativo, baseado no Sistema 

Operacional Android, para operar como um sistema supervisório do protótipo em questão. O 

Android foi escolhido, principalmente, por ser um dos sistemas operacionais para 

smartphones e tablets mais difundidos na atualidade. Outras características que influenciaram 

nessa escolha serão evidenciadas no decorrer do presente trabalho. 
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3.2.1. MIT App Inventor for Android 2 

O MIT App Inventor for Android 2 (AI2) é uma aplicação web, de código aberto, que 

foi inicialmente criada pela Google, mas atualmente é gerenciada pelo Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts (MIT – Massachusetts Institute of Technology). Esta aplicação web consiste 

num Software online que é utilizado para o desenvolvimento de aplicativos compatíveis 

exclusivamente com o Sistema Operacional da Google, o Android. 

 O AI2 é composto por uma interface amigável e tem seu ambiente de desenvolvimento 

dividido em duas partes: o Designer e o Blocks.   

No Designer, o usuário deve definir todos os aspectos relacionados à interface do 

aplicativo a ser desenvolvido, adicionando botões, layouts e diversas outras funcionalidades 

(como conectividade através do Bluetooth ou da Internet). 

 

 

Figura 3.6. Ambiente de Desenvolvimento do Designer no AI2. 

 

No Blocks, o usuário deve definir, através da junção de blocos lógicos (como se 

fossem peças de quebra-cabeça), qual será a programação de cada um dos itens, que foram 

adicionados na interface do aplicativo utilizando-se o Designer. A programação criada através 

do Blocks é simples, intuitiva e orientada a eventos. 
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Figura 3.7. Ambiente de Desenvolvimento do Blocks no AI2. 

 

3.2.2. Eclipse Mobile 

Segundo Kamada et al (2012) o Eclipse é uma ferramenta código aberto que agrega à 

plataforma de desenvolvimento os geradores de códigos Java e, por meio de extensões, 

origina códigos em Python e C/C++. Com a inclusão do Android SDK, um módulo de 

extensão, ao Eclipse, surgiu o Eclipse “Mobile”, um ambiente de desenvolvimento dedicado à 

criação de aplicativos para o sistema operacional Android. Através dessa versão dedicada é 

possível criar aplicativos tanto em linhas de programação em Java quanto pela adição de 

componentes pré-definidos diretamente na interface do aplicativo. 

 Kamada et al (2012) evidencia o ambiente de desenvolvimento (Figura 3.8) do Eclipse 

ao ilustrar uma das fases de desenvolvimento de um aplicativo Android através dessa 

ferramenta, a fase de depuração. 
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Figura 3.8. Android SDK integrado ao Eclipse, uma ferramenta de desenvolvimento para aplicativos Android 

(KAMADA et al, 2012). 

 

3.3. Software para Simulação: Proteus 

O Proteus é uma ferramenta completa para o design de projetos eletrônicos e placas de 

circuito impresso, sendo constituído de dois principais Softwares: ISIS que possui capturador 

esquemático, simulação SPICE, e simulação de microcontroladores da família PIC. E o 

Software ARES, criado exclusivamente para o desenvolvimento de placas de circuito 

impresso. 

Para quem realmente trabalha com desenvolvimento de projetos, essa ferramenta é 

essencial, e de fácil aprendizado. Além disso, diferente de muitos simuladores, o Proteus 

oferece uma extensa biblioteca de componentes e packages, permitindo ao próprio 

desenvolvedor criar e configurar novos itens da biblioteca. 

No presente trabalho, será utilizado o Software ISIS com o intuito de simular os 

diversos circuitos de acionamento presentes no protótipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 Este capítulo tem como objetivo descrever, detalhadamente, qual foi a metodologia 

utilizada durante todo o desenvolvimento deste projeto. 

O presente trabalho foi desenvolvido ao longo de 10 etapas. A primeira etapa tratou 

dos estudos sobre a domótica e sobre os principais sistemas e subsistemas domóticos, 

conforme pôde se perceber na leitura do capítulo do Referencial Teórico. A segunda etapa 

consistiu no projeto e confecção da maquete que simularia o ambiente residencial com seus 

respectivos subsistemas domóticos.  

Uma vez que o protótipo estava pronto para receber a automação, foi necessário 

definir quais as tecnologias e qual a topologia/arquitetura a serem empregadas no projeto. 

Desta forma, na terceira etapa foram estudadas diversas alternativas para o desenvolvimento 

dos sistemas de controle, de supervisão e de comunicação do protótipo, visando àquelas que 

apresentassem a melhor relação custo/benefício. Ao fim desta etapa, foi acordado que seriam 

utilizados: a plataforma Arduino (placa Arduino MEGA2560 Rev3), para a criação do sistema 

de controle, um aplicativo a ser desenvolvido para o sistema operacional Android, como 

sistema de supervisão, e as tecnologias Bluetooth e Ethernet como meios de comunicação 

entre o Arduino e aplicativo de supervisão para Android. A partir disso foi possível 

determinar também como seria a topologia/arquitetura do projeto. 

Sendo assim, na quarta etapa desenvolveu-se o Firmware do Arduino, enquanto que, 

na quinta etapa, foi desenvolvido o aplicativo de supervisão a ser instalado em um dispositivo 

Android. Na sexta etapa consolidou-se o sistema de comunicação via Bluetooth e Ethernet, 

através da criação de um protocolo próprio para efetuar esta tarefa. 

A sétima e última etapa resumiu-se na realização de testes para a identificação e 

correção de erros para que, posteriormente, se pudesse validar o protótipo. Desta forma, os 

resultados obtidos nesta última etapa serão evidenciados no capítulo dos Resultados. 

 

4.1. Desenvolvimento da Maquete 

 Para fins testes e validação do projeto proposto, se fez necessário o desenvolvimento 

de uma maquete capaz de simular um ambiente residencial totalmente automatizado. Sendo 

assim, foi preciso especificar algumas características do projeto, como: subsistemas 

domóticos a serem abrangidos; circuitos eletrônicos de acionamento, de controle e de sensores 
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utilizados; e questões relativas à planta residencial, à estrutura e ao acabamento que serão 

aplicados na maquete. 

 

4.1.1. Subsistemas Domóticos Abrangidos pela Maquete 

 Considerando os principais subsistemas domóticos descritos anteriormente, decidiu-se 

por inserir na maquete os seguintes subsistemas: iluminação, climatização e controle de 

acesso por portão eletrônico. Sendo assim, projetou-se a maquete para que estes subsistemas 

fossem colocados em cinco diferentes cômodos, cada qual com as suas exigências. 

 O sistema de iluminação compreende um conjunto de LED’s (Light Emitting Diode – 

Diodo Emissor de Luz), cuja quantidade varia de acordo com o cômodo, uma LDR (Light 

Dependent Resistor – Resistor Dependente de Luz), atuando como sensor de luminosidade, e 

um motor-de-passo de 12 Volts, que atua na quantidade de luz solar que penetra no ambiente, 

abrindo e fechando uma persiana. 

 Por sua vez, sistema de climatização é composto por um cooler, para o resfriamento e 

ventilação do ambiente, um resistor de cinco watts, para o aquecimento, e um circuito 

integrado chamado LM35, como sensor de temperatura. 

 Enquanto isso, o sistema de acesso por portão eletrônico tem como componente um 

motor de corrente contínua, que exige 12 volts de tensão de alimentação. 

Para efeito de simulação, constatou-se que seria oportuna a inserção dos seguintes 

cômodos: Quarto, Cozinha, Sala, Banheiro e Garagem; todos contendo os sistemas de 

iluminação e climatização, enquanto que a garagem contém ainda o sistema de acesso por 

portão eletrônico. 

 

4.1.2. Desenvolvimento dos Circuitos de Acionamento, de Controle e de Sensores 

 Uma vez que se definiram quais subsistemas domóticos seriam incluídos na maquete, 

foi preciso projetar os circuitos de acionamento, controle e de sensores para cada um dos 

destes subsistemas. Sendo assim, utilizou-se o Software ISIS – Proteus para efetuar a 

simulação do funcionamento de cada um destes subsistemas. Para o sucesso da simulação, foi 

preciso utilizar os circuitos integrados ULN2803 e ULN2003, que são drivers de corrente, 

com intuito de fazer o acoplamento entre o circuito de controle, do Arduino, de 5V e o 

circuito de acionamento de 12V. Vale ressaltar que para o circuito de sensores foi 

imprescindível o uso da tensão de alimentação de 5V, que é compatível com faixa de leitura 

(de 0 a 5V) abrangida pelas portas de entradas analógicas do Arduino. 
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Os projetos e fotos das placas dos circuitos de cada cômodo existentes na maquete, 

bem como a explicação sobre funcionamento de cada um deles estão dispostos a seguir. 

 Na figura abaixo, apresenta-se a montagem dos circuitos do quarto e da sala (ambos 

são idênticos) no Proteus, Software onde foram feitas a simulação. Podendo ser observado o 

uso de um CI ULN2003N para o acoplamento entre o sinal de controle vindo do Arduino e os 

circuitos de acionamento do motor de passo (persiana), dos LED’s (iluminação), e do cooler e 

da resistência de 5 watts (climatização). 

 

 

Figura 4.1. O projeto dos circuitos elétricos do Quarto e da Sala no Proteus. 

 

Após a realização das simulações, foi possível montar estes circuitos em placas ilhadas 

e realizar a devida soldagem dos componentes e fios. Como resultado, obtiveram-se os 

circuitos mostrados na Figura 4.2, para o quarto, e na Figura 4.3, para a sala. 

 

 

Figura 4.2. Circuito de Acionamento do Quarto. 
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Figura 4.3. Circuito de Acionamento da Sala. 

 

 Diferentemente dos circuitos do quarto e da sala, o circuito da cozinha não apresenta a 

resistência de aquecimento e nem o sensor de temperatura. Isto pode ser confirmado pela 

Figura 4.4, que mostra o projeto do circuito elétrico deste cômodo no Proteus. 

 

 

Figura 4.4. O projeto do circuito elétrico da Cozinha no Proteus. 

  

Após a soldagem dos componentes e fios na placa ilhada, foi obtido o seguinte circuito 

de acionamento para a Cozinha: 
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Figura 4.5. Circuito de Acionamento da Sala. 

 

De maneira semelhante ao circuito da cozinha, o circuito do banheiro não apresenta a 

resistência de aquecimento e nem o sensor de temperatura, entretanto, não apresenta também 

o motor de passo para o sistema de abertura e fechamento de persianas. O projeto do circuito 

deste cômodo está exposto na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6. O projeto do circuito elétrico do Banheiro no Proteus. 

 

 Assim, com o projeto do circuito elétrico do banheiro em mãos, foi possível montar e 

soldar os componentes e fios na placa ilhada, assim como mostra a figura abaixo. 
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Figura 4.7. Circuito de Acionamento do Banheiro. 

 

 Igualmente ao circuito de acionamento da cozinha, o circuito da garagem não 

apresenta a resistência de aquecimento e nem o sensor temperatura. Além disso, neste circuito 

não consta o sensor de luminosidade, fato que impossibilita o controle da iluminação em 

malha fechada. Entretanto, é composto por um motor de corrente contínua a fim de se 

controlar a abertura e fechamento do portão. Como este cômodo contempla mais elementos a 

serem acionados, então se tornou indispensável o uso do CI ULN2803 para realizar o 

acoplamento do sinal de controle recebido do Arduino com circuito de acionamento. O 

projeto do circuito elétrico deste cômodo está evidenciado na próxima figura. 

 

 

Figura 4.8. O projeto do circuito elétrico da Garagem no Proteus. 
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 Visto que o projeto do circuito estava pronto, foi possível encaixar e soldar os 

componentes e fios na placa ilhada responsável pelo acionamento da garagem, tal como 

mostra a Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9. Circuito de Acionamento da Garagem. 

 

Vale ressaltar que foi possível realizar a montagem dos circuitos de todos os sensores 

em apenas uma placa ilhada, visto que a tensão de alimentação dos mesmos deveria ser igual 

a 5V, considerando-se limitação imposta pelas portas de leitura analógica do Arduino. 

 

4.1.3. Planta Residencial 

 Considerando essa necessidade de se desenvolver uma maquete para simulação de 

uma residência de acordo com a divisão dos cômodos e circuitos pré-estabelecida, partiu-se 

para a determinação da planta residencial que seria reproduzida no protótipo. Então, através 

de uma pesquisa, foi encontrada a imagem que inspirou o design da maquete: 

 

 

Figura 4.10. Imagem que inspirou o design da maquete (CENIBRA, 2011). 
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A partir dessa imagem, foi possível desenvolver a planta residencial, determinando as 

dimensões de cada cômodo, bem como, a escala a ser utilizada na confecção da maquete. 

 

 
 

Figura 4.11. Planta da residencial utilizada na maquete. 

   

Através da Figura 4.11, pela enumeração, torna-se possível a identificação dos cômodos 

da maquete em: 

1. Sala; 

2. Banheiro; 

3. Cozinha; 

4. Quarto; 

5. Garagem. 

Após serem definidas a distribuição e as dimensões dos cômodos, foi necessário 

determinar qual seria a altura das paredes para possibilitar o posicionamento das janelas e dos 

outros orifícios utilizados para a inserção dos coolers, LED’s, eixo de rotação do portão da 

garagem, etc. Assim, foi definido que a altura das paredes deveria ser de 15cm, o que 

representaria, pela escala, um comprimento real de 3m. Além disso, foi preciso destinar uma 

área específica da base da maquete para a instalação dos circuitos elétricos de controle e 

acionamento, sendo que esta área está representada na Figura 4.11 pelo número seis. 
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4.1.4. Desenvolvimento da Estrutura da Maquete 

 Assim que se determinaram as dimensões de cada cômodo e a escala a ser utilizada, o 

desenho da planta residencial foi enviado a uma madeireira, especializada na construção de 

móveis, para que a maquete fosse construída. A estrutura da maquete foi desenvolvida com 

placas de compensado de 1cm de espessura e sua construção foi feita na escala 1:20, ou seja, 

um comprimento de 5cm na maquete representa um comprimento real de 1m. Como base da 

maquete, utilizou-se uma placa de compensado com as seguintes dimensões: 100 cm de 

comprimento, 75 cm de largura e 1,5 cm de espessura. A estrutura finalizada, já 

compreendendo todos os requisitos estabelecidos pelo item 4.1.3 deste trabalho, pode ser vista 

na Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12. Estrutura Concluída da Maquete. 

 

Na figura acima, tem-se a estrutura concluída da maquete, contemplando os espaços 

para instalação das janelas e do portão eletrônico, e apresentando alguns componentes já 

instalados, como os LED’s, os motores-de-passo para o funcionamento das persianas e o 

motor de corrente contínua responsável pelo funcionamento do portão eletrônico. 

 

4.1.5. Acabamento da Maquete 

 Com o intuito de melhorar a aparência do protótipo, foi feito um acabamento com 

placas de isopor, massa corrida e tintas de diversas cores. Primeiramente, as placas de isopor 

foram recortadas para apresentarem a mesma forma das paredes. Em seguida, algumas 

estruturas de isopor foram fixadas à maquete para que se possibilitasse o acoplamento das 

placas de isopor. Após a instalação das estruturas, o interior e o chão da maquete foram 

pintados. Posteriormente, as diversas placas foram fixadas às suas respectivas paredes 

utilizando-se a estruturas de isopor. Depois disso, a maquete foi recoberta com mais uma mão 

de massa corrida, lixada e, posteriormente, pintada. Para finalizar o acabamento, um papel 

camurça verde foi colado no chão da parte exterior da maquete, para imitar um gramado, e um 
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telhado móvel foi construído com as sobras das placas de isopor. A seguir, na Figura 4.13, 

estão dispostas as imagens que mostram o passo-a-passo da realização do acabamento até o 

protótipo finalizado.  

 

     

    

    

    

    
 

Figura 4.13. Etapas do Acabamento da Maquete. 



45 

 

4.2. Tecnologias Empregadas no Projeto 

 Este tópico tem como principal assunto o motivo da escolha de cada uma das 

tecnologias a serem empregadas neste projeto, sendo elas: O uso do Arduino como 

controlador, do aplicativo Android como Sistema Supervisório e do Bluetooth e Ethernet 

como meios de comunicação e acesso remoto. Ao final deste tópico, serão discutidos os 

aspectos intrínsecos à Topologia de Rede do projeto. 

 

4.2.1. Escolha da Plataforma Arduino como Elemento Responsável pelo Controle 

 Como foi citado anteriormente, escolheu-se o Arduino Mega2560 na qualidade de 

Hardware responsável pelo controle e a automação da maquete. Esta escolha deve-se ao fato 

de que o microcontrolador AT Mega2560 da fabricante Atmel, no qual este Arduino se baseia, 

possui um número muito maior de saídas PWM (utilizadas, por exemplo, para o controle e a 

dimerização da iluminação) do que o PIC18F4550, alternativa da fabricante Microchip. Para 

ser ter uma ideia, o Arduino possui 15 saídas PWM, enquanto o PIC possui apenas duas. 

Além disso, o número de saídas e entradas digitais exigidas pelo projeto impede o uso do 

produto da Microchip e torna o Arduino a melhor solução para este trabalho. 

 Outros aspectos que contribuíram para a escolha do Arduino foram: 

 Trata-se de uma tecnologia de código aberto, portanto seu uso é livre e gratuito; 

 Linguagem de programação em alto nível e de fácil entendimento, muito 

semelhante às linguagens C e C++; 

 Vasta quantidade de bibliotecas disponíveis gratuitamente para download; 

 Por ser uma placa de desenvolvimento, trata-se de uma solução ideal para 

prototipagem; 

 Disponibilidade de Shields que adicionam diversas funcionalidades à placa 

Arduino por um custo relativamente baixo, como exemplo, cita-se o Ethernet 

Shield, utilizado no projeto para possibilitar o acesso remoto via Internet; 

 Excelente relação custo/benefício. 
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4.2.2. Escolha do Sistema Operacional Android como Plataforma a ser Utilizada no 

Desenvolvimento do Sistema de Supervisão 

 Diversos foram os motivos que levaram à escolha do sistema operacional Android 

como plataforma a ser utilizada no desenvolvimento do Sistema de Supervisão da maquete, 

mas, entre eles, é possível destacar: 

 Cerca de 80% dos smartphones vendidos no mundo em 2013 têm o Android como 

sistema operacional (IDC, 2013); 

 Facilidade de programação e de desenvolvimento de aplicativos proporcionada 

pelo MIT App Inventor for Android; 

 Trata-se de uma tecnologia aberta, portanto seu uso é livre e gratuito; 

 Possibilidade de efetuar o acesso remoto via Internet ou o acesso via Bluetooth por 

meio de funcionalidades nativas de aparelhos que têm o sistema Android (Barbosa, 

2013); 

 Possibilidade do uso da interface touchscreen que torna a utilização do aplicativo 

mais intuitiva e amigável. 

 

4.2.3. Escolha do Bluetooth e do Ethernet como Meios de Comunicação entre o Arduino e 

o Aplicativo baseado em Android 

 Os principais fatores que preponderaram na escolha das tecnologias Bluetooth e 

Ethernet como meios de transmissão de dados entre o Arduino e o aplicativo foram: 

 Tanto o módulo Bluetooth quanto o Ethernet Shield possuem baixo custo; 

 O Bluetooth permite a transmissão de dados via wireless com raio de alcance de 

10m, abrangendo uma área mais que suficiente para as exigências de projeto; 

 Através da Ethernet disponibiliza-se todo o sistema domótico desenvolvido na 

Internet, possibilitando o controle e monitoramento remoto do protótipo; 

 A vasta literatura disponível a respeito destes meios de comunicação e transmissão 

de dados. 

  

4.2.4. Topologia de Rede do Projeto 

 Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema domótico que se baseia primordialmente 

em uma topologia do tipo descentralizada, e isto pode ser verificado na Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Topologia da Rede. 

 

Como pode ser visto na acima, as variáveis presentes no ambiente residencial são 

controladas e monitoradas pelos microcontroladores escravos, que por sua vez recebem os 

comandos de leitura/escrita de variáveis tanto pelo módulo Bluetooth quanto pelo 

microcontrolador mestre, via comunicação serial (RX e TX da Figura 4.14). O 

microcontrolador mestre é responsável por receber e interpretar os comandos de leitura/escrita 

de variáveis advindos da Internet, pelo ponto de acesso através do cabo Ethernet. Após isso, o 

mestre deve enviar os dados já processados aos microcontroladores escravos, via 

comunicação serial. O dispositivo Android, ao executar o aplicativo desenvolvido, pode 

enviar e receber dados via Bluetooth, WiFi ou 3G a fim de monitorar e controlar todas as 

variáveis da residência. 

 

4.3. Desenvolvimento dos Firmwares para os Arduinos 

 O sistema domótico proposto no presente trabalho exige no mínimo dois Firmwares 

diferentes para o seu perfeito funcionamento. O primeiro Firmware corresponde àquele que 

será responsável pela comunicação via Bluetooth, assim como pelo controle e monitoramento 

de todas as variáveis presentes no ambiente residencial, representado pelo protótipo. Por outro 

lado, o segundo Firmware seria aquele responsável por comunicar o sistema domótico com a 

Internet, via Ethernet Shield, possibilitando o controle e monitoramento remoto de todas as 
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variáveis envolvidas. Estes dois Firmwares devem possibilitar também a comunicação serial 

entre ambas as placas Arduino Mega2560 nas quais serão instalados.  

 

4.3.1. Firmware do Arduino Mega2560 – Escravo 

Neste tópico serão abordadas todas as funções executadas por um escravo da rede 

proposta na Figura 4.14. Desta forma, serão apresentados fluxogramas e explicações que 

esclareçam o funcionamento de cada uma destas funções, possibilitando o completo 

entendimento a respeito do funcionamento deste Firmware.  

 

4.3.1.1. Função Principal 

Essa função consiste no loop principal do programa e é reiniciada a todo o momento 

em que o programa chega ao seu fim. A ideia dessa função é esperar por um dado (oriundo do 

Bluetooth ou do mestre), processá-lo e transformá-lo em um comando, que será interpretado e 

armazenado numa variável, determinando qual tarefa será realizada. 

 

Figura 4.15. Fluxograma de Programação da Função Principal do Arduino Escravo. 
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Comando 
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Bluetooth e Serial 

(Mestre) 
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Processar Dado e 

Interpretar Comando 

Armazenamento 

do Comando em 

uma Variável 

Realização das Tarefas 

Sim 

Não 
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4.3.1.2. Funções Auxiliares 

Uma vez que se explicou o objetivo da função principal, ainda resta esmiuçar os 

aspectos relativos às funções auxiliares que a complementam. Essas funções auxiliares são 

aquelas responsáveis pelo processamento, envio e recebimento de dados, bem como, pela 

realização de ações de leitura e alteração dos valores das variáveis de comando ou de controle. 

Sendo assim, tais funções possuem grande importância no desenvolvimento deste trabalho e, 

portanto, o funcionamento de cada uma delas deve ser esclarecido.  

 

4.3.1.2.1. Função de Recebimento de Dados 

  A função de recebimento de dados é ativada sempre que há um caractere na porta 

serial de leitura (RX) do Arduino. Para receber um dado válido, precisa, primeiramente, 

receber um caractere que represente o início de um dado, considerando o protocolo de 

comunicação definido e que será tratado no item 4.5 deste trabalho. Todos os caracteres 

recebidos após caractere de início são armazenados numa variável até que o caractere de final 

de dado esteja disponível. Quando isso ocorre, considera-se que o dado foi recebido com 

sucesso. Por outro lado, quando o não há mais caracteres disponíveis e o caractere de final de 

dado não foi recebido, considera-se que o dado é inválido e descarta-se a variável de 

armazenamento. 
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Figura 4.16. Fluxograma de Programação da Função de Recebimento de Dados do Arduino Escravo. 

 

4.4.1.2.2. Função de Envio de Dados 

 O princípio de funcionamento do envio de dados é extremamente mais simples que o 

funcionamento do recebimento de dados. Primeiramente, deve-se determinar qual o dado a ser 

enviado. Posteriormente, deve-se codificar o dado de acordo com o protocolo definido, 

adicionando os caracteres que representem o início e o fim do dado a ser enviado. Assim que 

o dado está codificado, resta definir se o seu destino será o módulo Bluetooth ou o mestre 

(responsável pela comunicação do sistema com a Internet). Com o destino definido, basta 

enviar o dado. 
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Figura 4.17. Fluxograma de Programação da Função de Envio de Dados do Arduino Escravo. 

 

4.4.1.2.3. Função de Processamento de Dados 

 Essa função é responsável por decodificar, a partir do protocolo de comunicação, o 

dado recebido. Desta forma, o dado será traduzido em um comando que será armazenado em 

sua respectiva Variável de Comando. Para exemplificar esse princípio de funcionamento, 

pode-se imaginar o acionamento da lâmpada do quarto: primeiramente, o dado será recebido; 

posteriormente será decodificado como um comando de iluminação do quarto; e, por último, 

será armazenado em uma variável responsável pelos comandos de iluminação do quarto. 
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Figura 4.18. Fluxograma de Programação da Função de Processamento de Dados do Arduino Escravo. 

 

4.3.1.2.4. Funções de Realização de Tarefas 

 Essa função tem como objetivo identificar, através de uma dada Variável de Comando, 

qual a tarefa que deve ser realizada (por exemplo: acionamento da lâmpada de um quarto, 

leitura do sensor de luminosidade da sala, etc.) e, deste modo, executar tal tarefa. 
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Figura 4.19. Fluxograma de Programação da Função de Realização de Tarefas do Arduino Escravo. 

 

4.3.2. Firmware do Arduino Mega2560 – Mestre 

O outro Firmware desenvolvido neste trabalho é responsável por determinar o 

funcionamento do mestre pertencente à rede proposta na Figura 4.14. Desta forma, serão 

apresentados fluxogramas e explicações que esclareçam o funcionamento de cada das funções 

executadas por este Arduino, possibilitando o completo entendimento a respeito do 

funcionamento deste Firmware. Também será exposto, o procedimento utilizado para criar 

um web server dentro do próprio Arduino, com o auxílio do Ethernet Shield. Esse 

procedimento possibilita que o Sistema Domótico proposto se conecte a Internet, através de 

uma página hospedada em um web server embarcado, sem a necessidade de um computador 

dedicado. 
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4.3.2.1. Função Principal 

Essa função consiste no loop principal do programa e é reiniciada a todo o momento 

em que o programa chega ao seu fim. A ideia dessa função é esperar por um dado (oriundo da 

Internet ou de uma rede Ethernet), processá-lo e transformá-lo em um comando que, ao ser 

interpretado, será enviado aos escravos da rede. 

 

 

Figura 4.20. Fluxograma de Programação da Função Principal do Arduino Mestre. 

 

4.3.2.2. Funções Auxiliares 

Como já se explicou o objetivo da função principal, então, só resta detalhar os 

aspectos relativos às funções auxiliares que tornam este Firmware completamente funcional. 

Essas funções auxiliares são aquelas responsáveis pelo processamento, envio e recebimento 

de dados.  
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4.3.2.2.1. Função de Recebimento de Dados 

 O recebimento de dados ocorre da seguinte maneira: primeiramente, um dado qualquer 

é recebido da Internet, através da página hospedada no web server embarcado; posteriormente, 

é avaliado se o dado é válido ou não; caso seja válido, o dado é armazenado e é tido como 

recebido; caso contrário, a função retorna ao estado de espera. 

 

 

Figura 4.21. Fluxograma de Programação da Função de Recebimento de Dados do Arduino Mestre. 

 

4.3.2.2.2. Função de Envio de Dados 

O princípio de funcionamento do envio de dados está descrito a seguir: primeiramente, 

deve-se determinar qual o dado a ser enviado; posteriormente, deve-se codificar o dado de 

acordo com o protocolo definido, adicionando os caracteres que representem o início e o fim 

do dado a ser enviado; assim que o dado está codificado, deve-se definir qual será o seu 

destino, os escravos ou página hospedada no web server embarcado. Com o destino definido, 

basta enviar o dado. 
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Figura 4.22. Fluxograma de Programação da Função de Envio de Dados do Arduino Mestre. 

 

4.3.2.2.3. Função de Processamento de Dados 

Essa função é responsável por decodificar, a partir do protocolo de comunicação, o 

dado recebido. Desta forma, o dado será traduzido em uma tarefa que será armazenada em 

uma Variável de Comando ou de Leitura. 
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Figura 4.23. Fluxograma de Programação da Função de Processamento de Dados do Arduino Mestre. 

 

4.3.2.2.4. Função de Leitura de Dados 

 Essa função é executada quando a página hospedada no web server recebe uma 

requisição de leitura dos estados das variáveis de um determinado cômodo. Desta forma, a 

requisição é enviada aos escravos e a função entra em estado de espera até que se obtenha 

uma resposta. Assim que a resposta é obtida, ela é codificada e enviada à página hospedada 

no web server embarcado. 
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Figura 4.24. Fluxograma de Programação da Função de Leitura de Dados do Arduino Mestre. 

 

4.3.2.3. Web server Embarcado no Microcontrolador Mestre 

Neste trabalho, foram utilizados o Ethernet Shield e um Arduino (o mestre) para criar-

se um simples servidor web. Utilizando a biblioteca Ethernet, disponível para o Arduino, foi 

possível fazer com que o dispositivo conseguisse responder às requisições vindas da Internet 
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através do Ethernet Shield. Assim, através de uma página de Internet, em linguagem html, 

hospedada no servidor web embarcado, é possível acessar o Sistema Domótico desenvolvido 

e realizar operações de controle e monitoramento das variáveis intrínsecas ao ambiente 

residencial simulado pelo protótipo. 

Para criar o servidor web e possibilitar o acesso remoto ao Sistema Domótico, foi 

preciso seguir o seguinte procedimento: 

 Determinar, pela programação do Firmware, qual o Endereço de IP que o Mestre 

deve assumir ao ser conectado a uma rede doméstica através do cabo Ethernet; 

 Determinar, pela programação do Firmware, qual a Porta TCP que será utilizada 

pelo servidor para responder às requisições vindas da Internet; 

 Definir e Inicializar, pela programação do Firmware, um objeto do tipo 

EthernetServer utilizando como parâmetro a Porta TCP determinada 

anteriormente; 

 Configurar o ponto de acesso à Internet da residência, também chamado de router 

ou roteador, para que qualquer acesso à Porta TCP, determinada anteriormente, 

seja redirecionado ao Endereço de IP ocupado pelo Mestre. 

Feito isto, torna-se possível o controle e monitoramento remoto de todas as variáveis 

envolvidas no ambiente residencial em questão. 

 

4.4. Desenvolvimento do Aplicativo para o Sistema de Supervisão e Controle 

 O aplicativo, DomoticsApp, que atua como sistema de supervisão e controle do 

Sistema Domótico proposto neste trabalho, foi desenvolvido através do MIT App Inventor for 

Android. Esta aplicação web foi escolhida por apresentar uma interface mais amigável, de 

fácil aprendizagem e por não exigir muito tempo para a criação de um aplicativo 

relativamente simples, como no caso do trabalho proposto. Caso fosse necessário o 

desenvolvimento de um aplicativo mais elaborado, como um sistema a ser comercializado, 

seria recomendado o uso do Software Eclipse Mobile. 

 O objetivo deste tópico é apresentar o aplicativo desenvolvido, demonstrando suas 

principais funcionalidades através de sua interface simples e intuitiva. O DomoticsApp é 

composto por sete telas diferentes. 

 

 

 



60 

 

4.4.1. Tela de Login 

Essa é a tela inicial do aplicativo, nela o usuário deve digitar o seu nome e sua senha 

para que possa ter acesso ao controle da residência. As funcionalidades, incluídas nessa tela, 

são:  

 Escolha do modo de conexão selecionando ‘Acesso 

Remoto (Internet)’ ou ‘Bluetooth’; 

 Acesso ao controle da residência através de ‘Entrar’; 

 Cadastro de usuários através de ‘Cadastrar’; 

 Dicas sobre sua senha através de ‘Esqueci a Senha’; 

 Fechar o aplicativo através de ‘Sair’; 

 Exclusão de um usuário específico do banco de dados 

através de ‘Deletar’; 

 Exclusão de todos os usuários do banco de dados através 

de ‘Limpar’. 

 

Figura 4.25. Tela de Login. 

 

4.4.2. Tela de Escolha 

 Nessa tela, o usuário deve escolher qual cômodo deseja controlar clicando na 

respectiva imagem. As funcionalidades dessa tela são: 

 Alternar entre ‘Quarto’, ‘Cozinha’, ‘Banheiro’, ‘Sala’ e 

‘Garagem’; 

 Fechar o aplicativo através de ‘Sair’; 

 Retornar para a Tela de Login pressionando a tecla 

‘Return’ do dispositivo Android. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Tela de Escolha. 
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4.4.3. Telas dos Cômodos 

 A partir dessas telas, o usuário é capaz de controlar cada uma das variáveis da 

residência, modificando e monitorando os estados em tempo real. 

 

   

       Figura 4.27. Tela do Quarto.         Figura 4.28. Tela da Cozinha.         Figura 4.29. Tela do Banheiro 

   

          Figura 4.30. Tela da Sala.          Figura 4.31. Tela da Garagem. 

 

Dentre as funcionalidades apresentadas por todas essas telas, estão: 

 Ativar conexão Bluetooth com o dispositivo controlador do cômodo através de 

‘Conectar’; 

 Controle total da iluminação ambiente através de ‘Acender’ e ‘Apagar’; 
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 Controle automático da iluminação através de ‘Habilitar Controle de Luminosidade’; 

 Dimerização da luz, deslizando o dedo sobre ‘Dimmer’; 

 Monitoramento da luminosidade e do consumo de energia (do sistema de iluminação) 

em tempo real; 

 Controle automático da temperatura ambiente através de ‘Habilitar Controle de 

Temperatura; 

 Monitoramento da temperatura em tempo real; 

 Ativar e desativar o resfriamento através de ‘Ar Frio’; 

 Ativar e desativar o aquecimento através de ‘Aquecedor’; 

 Controle total das cortinas através de ‘Abrir’ e ‘Fechar’; 

 Controle total do portão eletrônico através de ‘Abrir’ e ‘Fechar’. 

 

4.4.4. Tela de Seleção de Cenas 

 Essa tela apresenta a opção do acionamento e controle de vários subsistemas 

domóticos, ao mesmo tempo, para a criação de cenas pré-definidas. Desta forma é possível, 

com apenas comando, controlar a intensidade luminosa, a temperatura e as cortinas resultando 

em um ambiente ideal para um jantar romântico ou para um filme, por exemplo.  

 

   

   Figura 4.32. Tela de Seleção de Cenas  Figura 4.33. Seleção de cena com toque. 
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As funcionalidades presentes nessa tela são: 

 Acesso à tela de programação de cenas através de ‘Programar Cenas’; 

 Exclusão de cenas já programadas através de ‘Excluir Cenas’; 

 Seleção de uma cena por comando de voz através de ‘Seleção por Voz’; 

 Seleção de uma cena com o toque do dedo, através de uma lista (Figura 4.33). 

 

4.4.5. Tela de Programação de Cenas  

 Através dessa tela, o usuário passa a ter o controle total sobre a criação e programação 

das cenas de acordo com as suas preferências. Sendo assim, o usuário é capaz de criar 

diversas cenas a partir do acionamento e controle de todas as variáveis pertencentes ao 

sistema domótico. Entre as funcionalidades abordadas por essa tela, incluem-se: 

 Dar nome à cena criada; 

 Adição de novos eventos à cena através de ‘Adicionar 

Eventos’ (por exemplo, evento para fechar a cortina da cozinha 

– Figura 3.34); 

 Seleção do cômodo ao qual o novo evento estará 

associado; 

 Seleção do subsistema domótico ao qual o novo evento 

estará associado; 

 Seleção da ação a ser realizada pelo novo evento; 

 Confirmação da inclusão do novo evento à cena através 

de ‘Confirmar Evento’; 

 Armazenamento da cena criada através de ‘Salvar’; 

 Descarte da cena criada através de ‘Descartar’. 

Figura 4.34. Tela de Programação de Cenas. 

 

4.5. Desenvolvimento do Protocolo de Comunicação 

 O perfeito funcionamento do sistema domótico proposto somente se tornou possível 

devido ao desenvolvimento e à implantação do protocolo de comunicação definido pela 

Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1. Protocolo de Comunicação Desenvolvido para o Sistema Domótico. 

Operação Palavras Possíveis Ação 

Escrita 

#Qid; 

#Sid; 

#Cid; 

#Bid; 

#Gid; 

Desliga a luz 

#Qil; 

#Sil; 

#Cil; 

#Bil; 

#Gil; 

Liga a luz 

#QimX; 

#SimX; 

#CimX; 

#BimX; 

#GimX; 

Dimerização da iluminação 

em X % 

#QicX; 

#SicX; 

#CicX; 

#BicX; 

Controle automático da 

iluminação em torno de X % 

#Qca; 

#Sca; 

#Cca; 

#Gca; 

Abre a cortina 

#Qcf; 

#Scf; 

#Ccf; 

#Gcf; 

Fecha a cortina 

#Qtc; 

#Stc; 

Ativa ou desativa o 

resfriamento 



65 

 

#Ctc; 

#Btc; 

#Gtc; 

#Qth; 

#Sth; 

Ativa ou desativa o 

aquecimento 

#QtCX; 

#StCX; 

Controle automático da 

temperatura em torno de X % 

#Gpa; Abre o portão eletrônico 

#Gpf; Fecha o portão eletrônico 

Leitura 

#RQ; 

#RS; 

#RC; 

#RB; 

#RG; 

Envia a requisição de leitura 

do estado das variáveis do 

cômodo 

!#QiX-X-X;#QtX-X-X;#QcX;. 

!#SiX-X-X;#StX-X-X;#ScX;. 

!#CiX-X-X;#CtX;#CcX;. 

!#BiX-X-X;#BtX;. 

!#GiX;#GtX;#GcX;#GpX;. 

 

Resposta à requisição de 

leitura do estado das 

variáveis do cômodo, onde X 

representa o estado de cada 

uma das variáveis 

 

A respeito da Tabela 4.1, vale ressaltar que: 

a) Nas operações de escrita, o primeiro caractere alfanumérico identifica o cômodo a ser 

controlado, sendo que: Q = Quarto, S = Sala, C = Cozinha, B = Banheiro e G = 

Garagem; 

b) No envio da requisição de leitura, indica-se o cômodo pelo segundo caractere 

alfanumérico, mantendo-se a lógica do item acima. 

Uma vez que foi estabelecido o protocolo de comunicação, foram desenvolvidas 

funções (tanto para o Firmware do Arduino quanto para o aplicativo DomoticsApp) capazes 
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de interpretar palavras codificadas através desse protocolo e, então, identificar ações ou 

tarefas a serem realizadas. 

Com o sistema domótico completamente desenvolvido, desde a infraestrutura de 

simulação (a maquete) até o sistema supervisório (aplicativo para Android), se tornou possível 

realizar as etapas de teste e validação do protótipo, que serão tratadas no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 Neste capítulo, serão abordados, primeiramente, os resultados que foram obtidos com 

os testes iniciais realizados no protótipo do sistema domótico. Posteriormente, será mostrada 

uma análise desses resultados e as melhorias que foram propostas. Em seguida, serão 

apresentados os resultados e a análise dos testes finais, já considerando as melhorias propostas. 

Por último, serão feitas uma análise de custos e uma reflexão sobre a viabilidade técnica e 

econômica do sistema desenvolvido. 

 

5.1. Resultados e Análises dos Testes Iniciais 

 Para melhor compreensão e análise dos testes realizados e dos resultados obtidos, 

viabilizou-se a avaliação dos subsistemas domóticos de forma separada e posterior comentário 

sobre a integração desses subsistemas. Além disso, vale ressaltar que os testes foram 

realizados utilizando as duas conexões disponíveis (remotamente, via Internet e, diretamente, 

via Bluetooth), e os resultados obtidos foram iguais e independentes do tipo de comunicação. 

A única diferença perceptível foi um atraso, um pouco maior, na atualização das variáveis 

monitoradas via Internet. 

 

5.1.1. Sistema de Iluminação 

 O primeiro teste realizado com o sistema de iluminação foi o acionamento e a 

dimerização dos LEDs (Figura 5.1). O resultado deste teste foi considerado excelente, já que 

foi possível acender, apagar e dimerizar os LEDs sem a ocorrência de nenhum problema. 

 Posteriormente, foi testada a abertura e o fechamento das cortinas (Figura 5.2 e Figura 

5.3). Esse teste também ocorreu sem nenhum problema. 

  

     

 Figura 5.1. Teste dos LEDs.  Figura 5.2. Cortina Aberta. Figura 5.3. Cortina Fechada. 
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 Por último, foi realizado o teste de controle de luminosidade em malha fechada, 

utilizando o LDR (evidenciada na Figura 5.1 pelo círculo vermelho) para fazer a 

realimentação. Portanto, um controlador proporcional foi projetado de forma empírica e 

programado no Firmware do Arduino com o intuito atingir a referência de luminosidade 

desejada. Para realizar esse objetivo foi necessário seguir um determinado procedimento. 

Primeiramente, foi realizada a calibração dos sensores de luz em termos de percentual de 

intensidade luminosa, onde 100% representa o máximo de luminosidade que o conjunto de 

LEDs de um dado cômodo pode oferecer ao sensor desse mesmo cômodo, sem que haja 

interferência de alguma fonte de luz externa.  Para determinar esses valores, a maquete foi 

colocada em um local escuro (para não haver interferência), e, então, foi realizada a medição 

(pelas portas analógicas do Arduino) da queda de tensão sobre o sensor de luminosidade de 

cada um dos cômodos, enquanto o conjunto de LEDs do respectivo cômodo estava acionado 

com máximo de potência. Sendo assim, com valores máximos de luminosidade determinados 

para cada cômodo, bastou fazer uma simples função capaz de converter a leitura da analógica 

do Arduino (valores entre 0 e 1024 correspondentes, respectivamente, às tensões entre 0 e 5 

volts) para valores de percentuais de intensidade luminosa. Posteriormente, foi obtido, de 

forma empírica, um valor de ganho proporcional para o controlador tal que o erro em regime 

permanente fosse o menor possível. Entretanto, como pode ser visto na Figura 5.4, o sistema 

apresentou um erro em regime permanente igual a 3%. Uma vez que o sensor de 

luminosidade havia sido calibrado antes de se pintar as paredes da maquete com a tinta branca, 

deduziu-se que uma nova calibração dos sensores poderia melhorar o resultado. 

 

 

Figura 5.4. Teste inicial de controle de luminosidade em malha fechada. 

 

 Após a realização do teste de controle de luminosidade, concluíram-se os testes 

iniciais para o sistema de iluminação. 
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5.1.2. Sistema de Climatização 

 O primeiro teste realizado com o sistema de climatização foi o acionamento do 

ventilador (ou Cooler, Figura 5.5). O resultado deste teste foi considerado excelente, já que 

foi possível ativar e desativar o mesmo sem a ocorrência de nenhum problema. 

 Posteriormente, foi testado o acionamento do aquecedor (ou Resistor de 5W, Figura 

5.6). Esse teste também ocorreu sem nenhum problema. 

 

   

        Figura 5.5. Acionamento do Cooler.       Figura 5.6. Acionamento do Resistor de 5W. 

 

 Considerando o funcionamento perfeito dos atuadores, tornou-se possível controlar a 

temperatura ambiente em malha fechada, usando o LM35 para fazer a realimentação. Propôs-

se um controlador do tipo on/off que atuaria da seguinte maneira: no caso da temperatura do 

ambiente estar acima da referência, o ventilador é acionado; na situação oposta, o aquecedor é 

acionado; e, por último, se a temperatura e a referência apresentarem o mesmo valor, ambos 

atuadores são desligados. Sendo assim, foi desenvolvida uma função, para o Arduino, que 

fosse capaz de realizar esse controle.  

Os resultados obtidos pelo controlador on/off, implementado no Arduino, estão 

exibidos nas figuras abaixo, através das situações I e II. 

 

Situação I: Aquecimento 

 

Figura 5.7. Estado inicial da situação I. 



70 

 

 

Figura 5.8. Regime transitório da situação I. 

 

Figura 5.9. Regime permanente da situação I. 

 

 Como pode ser observado nas figuras acima, o controlador atuou conforme a 

programação. Partiu de um ponto de equilíbrio (T=24ºC), onde nenhum atuador é ativado, 

para outro ponto de equilíbrio de temperatura superior (T=29ºC) através do acionamento do 

aquecedor. 

 

Situação II: Resfriamento 

 

Figura 5.10. Estado inicial da situação I. 

 

Figura 5.11. Regime transitório da situação I. 

 

Figura 5.12. Regime permanente da situação I. 
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Através das figuras acima, é possível observar que o controlador atuou conforme a 

programação. Partiu de um ponto de equilíbrio (T=27ºC), onde nenhum atuador é ativado, 

para outro ponto de equilíbrio de temperatura inferior (T=24ºC) através do acionamento do 

ventilador. 

 Após a realização do teste de controle de temperatura, concluiu-se não haver 

necessidade para o desenvolvimento de mais testes com o sistema de climatização, já que 

todos os testes iniciais obtiveram resultados positivos. 

 

5.1.3. Sistema de Acesso pelo Portão Eletrônico 

 Como o sistema de acesso pelo portão eletrônico é composto apenas pelo portão de 

isopor, colado no eixo que está acoplado ao Motor DC de 12V por um conjunto de 

engrenagens, bastou acionar o motor para se comprovar o funcionamento deste sistema. O 

resultado do teste é exibido na Figura 5.13.  

 

Figura 5.13. Portão Eletrônico Aberto. 

 

 Uma vez que o teste inicial para o acionamento do portão eletrônico obteve resultado 

positivo, concluiu-se não haver necessidade para o desenvolvimento de mais testes com esse 

sistema de acesso. 

 

5.2. Resultados e Análises dos Testes Finais 

 Considerando os resultados obtidos através dos testes iniciais, verificou-se que apenas 

o controle de luminosidade em malha fechada, pertencente ao sistema de iluminação, deveria 

ser aperfeiçoado. Portanto, foi realizada uma nova calibração dos sensores de luminosidade e 

o teste de controle foi efetuado mais uma vez. Os resultados obtidos nesse teste final podem 

ser observados através da sequência de figuras abaixo. 
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Figura 5.14. Ponto de Equilíbrio Inicial. 

 

Figura 5.15. Ponto de Equilíbrio Intermediário. 

 

Figura 5.16. Máximo Overshoot. 

 

Figura 5.17. Ponto de Equilíbrio Final. 

 

 A partir dessa sequência de figuras é possível perceber que, nos testes finais, o 

controlador atuou conforme o desejado, controlando a luminosidade do ambiente com um erro 

em regime permanente menor ou igual a 1%, o que demonstra uma melhora significativa se 

comparado com os testes iniciais, que apresentaram o erro médio de 3% em regime 

permanente. 

 Desta forma, concluem-se os testes de todos os subsistemas automatizados presentes 

no protótipo, comprovando que, do ponto de vista do funcionamento, o sistema domótico 

desenvolvido no presente trabalho é uma alternativa válida dentre as outras opções presentes 

no mercado. 
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5.3. Análise sobre a Integração dos Subsistemas Domóticos 

 No presente trabalho, foi possível integrar o funcionamento de todos os subsistemas 

domóticos através da inserção da funcionalidade de criação de cenas pré-programadas. Assim, 

os diversos subsistemas atuam em conjunto, de acordo com a preferência do usuário, com o 

intuito de criar um ambiente ideal para um determinado momento. Esse importante aspecto do 

sistema domótico proposto traz benefícios como conforto, segurança, economia de energia e, 

até mesmo, acessibilidade. 

 

5.4. Análise de Custo do Projeto 

 Partindo do princípio de que o projeto desenvolvido se trata de um protótipo, cujo 

acionamento se dá em baixa tensão, conclui-se que a análise de custos do mesmo deve 

considerar apenas os valores envolvidos na parte de controle e monitoramento. Entretanto, o 

sistema de controle e monitoramento ainda pode ser subdivido em: módulo mestre, módulo 

escravo e aplicativo (tomando como base a topologia de rede proposta – Figura 4.14). Como o 

aplicativo foi desenvolvido através de uma ferramenta gratuita, então só restam os módulos 

mestre e escravo para serem contabilizados. Sendo assim, a partir de todas as considerações 

impostas, foi possível construir a Tabela 5.1, que apresenta a descrição dos custos por módulo 

instalado no projeto.   

 

Tabela 5.1. Análise de Custos por Módulo. 

 
Arduino 

Mega2560 
Ethernet Shield 

Módulo 

Bluetooth 

Custo Total 

por Módulo 

 

Módulo Mestre 

 

1 x R$89,90 1 x R$54,90 – 
R$144,80 por 

unidade 

 

Módulo Escravo 

 

1 x R$89,90 – 1 x R$33,90 
R$123,80 por 

unidade 

 

 Analisando a tabela de custos acima e comparando os valores encontrados, para o 

sistema domótico desenvolvido, com o preço médio de um controlador lógico programável 

(CLP) utilizado em automação residencial, que custa R$486,00 (ALIEVI, 2008), percebe-se 

que o presente trabalho é viável tanto tecnicamente, como já havia sido comprovado no item 
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5.2, quanto economicamente. Entretanto, para uma avaliação mais criteriosa, se faria 

necessária a realização de testes em escala real, a fim de se comprovar a verdadeira 

viabilidade técnica e econômica do sistema domótico proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo serão abordadas as principais conclusões a respeito do trabalho 

desenvolvido, através da apresentação de uma breve discussão sobre os objetivos que foram 

atingidos e sobre os aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema domótico 

de baixo custo para controle e monitoramento remoto de uma residência. 

 

6.1. Considerações Finais 

O presente trabalho se inseriu no campo do conhecimento de Engenharia de Controle e 

Automação, especificamente na área de domótica, e apresentou, através de uma maquete 

automatizada, um sistema domótico de baixo custo que permite o controle e monitoramento 

remoto da residência e que proporciona maior conforto, segurança e economia de energia. 

Sendo assim, foi possível alcançar o objetivo central do trabalho, pois se criou um sistema de 

controle de residência capaz de tornar a vida dos moradores mais prática e confortável com 

uma casa independente e inteligente, priorizando tecnologias de baixo custo.  

Conforme foi constatado no capítulo de Resultados e Análises, o sistema domótico, 

composto por um aplicativo Android integrado (via Bluetooth ou Internet) com a plataforma 

de desenvolvimento Arduino, foi capaz de: controlar a luminosidade do ambiente, de forma 

eficiente e apresentando um erro médio em regime permanente na ordem de 2%; controlar a 

temperatura do ambiente através de um controlador on/off, atingindo um bom desempenho; 

controlar a abertura ou fechamento de cortinas; controlar o acesso por portão eletrônico; e 

gerir o uso da energia e controlar os gastos, através das técnicas de controle que foram 

aplicadas. Além disso, foi comprovada a viabilidade técnica e econômica do protótipo, já que 

os sistemas instalados funcionaram perfeitamente e a relação custo/benefício apresentada foi 

considerada vantajosa, se consideradas algumas alternativas presentes no mercado. 

Deste modo, o presente estudo sobre a domótica se justificou com o estabelecimento 

de uma forma efetiva, inteligente e de baixo custo para se automatizar uma casa, através da 

combinação de tecnologias aplicáveis à domótica de preço acessível e disponíveis no mercado.  

Ao final do trabalho, o sistema de automação residencial desenvolvido contemplou 

pontos como conforto, segurança, flexibilidade, gestão de energia e boa relação custo-

benefício. Pontos considerados essenciais para atrair os consumidores que procuram soluções 

em domótica para as suas residências.  
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Além disso, retomando o que foi dito por Dal Bó e Muratori (2011), o principal fator 

que define a qualidade de uma instalação residencial automatizada, ou seja, de um sistema 

domótico, é a integração completa entre os subsistemas domóticos (instalação elétrica, 

sistemas de segurança, sistemas multimídia, sistema de comunicações, utilidades) aliada à 

capacidade de executar funções e comandos previamente determinados via programação de 

Softwares e Hardwares. Sendo assim, como pôde ser visto na análise da integração dos 

subsistemas domóticos feita no capitulo de Resultados e Análises, pode-se afirmar que o 

sistema domótico desenvolvido conseguiu contemplar esse importante aspecto, que define 

uma instalação residencial automatizada de qualidade, e, ainda, conseguiu garantir, entre 

outros benefícios, a acessibilidade, proporcionando às pessoas, em especial aquelas que 

possuem algum tipo de deficiência, uma vida mais confortável, onde todos os sistemas da 

residência podem ser monitorados por um aplicativo e controlados por simples comandos de 

voz. 

Portanto, com a sua viabilidade técnica e econômica comprovada, esse projeto pode se 

tornar um importante contributo prático e teórico para essa subárea do conhecimento de 

Controle e Automação, chamada de Domótica e que representa um mercado em plena fase de 

desenvolvimento. 

 

6.2. Trabalhos Futuros 

Enfim, serão feitas algumas sugestões de pesquisas que deem continuidade ao que foi 

proposto pelo presente trabalho. À vista disso, sugere-se: 

 Inserção de um sistema de alarmes na maquete automatizada e implementação da 

comunicação desse sistema com o aplicativo Android. 

 Aplicação de técnicas de inteligência artificial a fim de se adicionar a funcionalidade 

de aprendizado de máquina ao sistema proposto. 

 Inclusão de um banco de dados, para armazenamento da rotina dos usuários, para 

facilitar a aplicação de técnicas de inteligência artificial; 

 A adaptação do sistema domótico proposto para teste em escala real, em um 

verdadeiro ambiente residencial; 

 A substituição do módulo Bluetooth por módulos Xbee, o que permitiria ao sistema ter 

maior escalabilidade e flexibilidade; 

 O desenvolvimento de um Hardware de controle próprio, para substituir o Arduino e, 

assim, permitir maior escalabilidade; 
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 O desenvolvimento do sistema supervisório (aplicativo) compatível com outros 

sistemas operacionais, além do Android.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Android Pushes Past 80% Market Share While Windows Phone Shipments Leap 156.0% 

Year Over Year in the Third Quarter. IDC – Worldwide Mobile Phone Tracker. 

Massachusetts, 2013. Disponível em: 

<http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24442013>. Acesso em: 20 nov. 2013. 

 

AGUIRRE, Luis Antonio (Ed.). Enciclopédia de Automática: Controle e Automação – 

Volumes I, II e III. São Paulo: Editora Blucher, 2007. 

 

ALIEVI, César Adriano. Automação Residencial com Utilização de Controlador Lógico 

Programável. Trabalho de Conclusão de Curso. Centro Universitário Feevale. Nova 

Hamburgo, 2008. Disponível em: <http://www.aureside.org.br/temastec/tcc_0410.pdf>. 

Acesso em: 24 mai. 2014. 

 

ALVES, José Augusto; MOTA, José. Casas Inteligentes. Lisboa: Centro Atlântico, 2003. 

 

ARDUINO. Arduino Mega 2560. 2014. Disponível em: 

<http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560>. Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

BARBOSA, Rúben Christian. Automação Predial – Controle de Iluminação. Trabalho de 

Conclusão de Curso. Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, MG. 2013. 

 

BOLZANI, Caio Augustus Morais. Residências Inteligentes. 1.ed. São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2004. 

 

BORBA, Marcondes de Oliveira. Proposta de Casa Inteligente através de Tecnologias 

Open Source. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade SATC. Criciúma, SC. 2012. 

 

OLIVEIRA, Bruno de. Mercado de automação residencial movimenta R$ 4 bilhões e 

projeta aumento de 30%. Revista América Economia. São Paulo, 2013. Disponível em: < 

http://americaeconomiabrasil.com.br/negocios-e-industrias/brasil-mercado-de-automacao-

residencial-movimenta-r-4-bilhoes-e-projeta-aument>. Acesso em 20 mai. 2014. 

 



79 

 

CARDOSO, Adilson Jair; ROSSO, Pedro A. Automação Predial Utilizando o Celular – 

Domótica. Revista Técnico Científica (IFSC), v.3, n. 1. Santa Catarina, 2012. 

 

CARDOSO, David Luís. Domótica Inteligente – Um Contributo Prático. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores) – Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD). Vila Real, 2009. 

 

CARVALHO, S.S.C. e SILVA, I.V.F.S. Domótica – Uma abordagem sobre redes, protocolos 

e soluções microprocessadas de baixo custo. Revista Semana Acadêmica de Domótica. 2011. 

 

CEDOM, Asociásion Española de Domótica. Domótica: Qué és domótica. Disponível em: 

<http://www.cedom.es/que-es-domotica.php>. Acesso em: 02 fev. 2013. 

 

CHAMUSCA, Alexandre. Domótica e Segurança Eletrônica - A inteligência que se instala. 

Ingenium Edições, 2006. 

 

COSTA, Henrique Dariva Nascimento et al. Desenvolvimento e Análise de um Sistema de 

Automação Predial utilizando uma Central de Controle via Rede Externa. Trabalho de 

Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, PR. 2013. 

 

DAL BÓ, Paulo Henrique; MURATORI, José Roberto. Automação Residencial: Histórico, 

Definições e Conceitos. O Setor Elétrico. São Paulo, n. 1. 2011. Disponível em: 

<http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/fasciculos.html#catid70>. Acesso em: 01 

fev. 2013. 

 

DIAS, César Luiz de Azevedo; PIZZOLATO, Nélio Domingues. Domótica: Aplicabilidade e 

Sistema de Automação Residencial. Vértices, v.6, n.3, set/dez. 2004. CEFET. Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro, 2004. 

 

Domicílios, por Classes de Rendimento per Capita. IBGE, 2010.  Disponível em: 

<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/default.php?cod1=0&cod2=&cod3=

&frm=renda_fx_dom>.  Acesso em: 01 fev. 2013. 

 



80 

 

FERREIRA, Victor Zago Gomes. A domótica como instrumento para a melhoria da 

qualidade de vida dos portadores de deficiência. 2010. 30p. Monografia (Trabalho de Final 

de Curso em Tecnologia de Automação Industrial) – Departamento de Ensino Superior, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, 2010. 

 

GIESELER, Ronny Knoch. Domótica – Controle e Segurança. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Universidade do Estado de Santa Catarina. Joinville, SC. 2012. 

 

GOEKING, Weruska. Da máquina a vapor aos Softwares de automação. Revista O Setor 

Elétrico. Edição 52. Maio de 2010. Disponível em: 

<http://www.osetoreletrico.com.br/web/component/content/article/57-artigos-e-materias/343-

xxxx.html>. Acesso em: 20 mai. 2014.  

 

GUNDIM, Robmilson Simões. Desenvolvimento e aplicação de metodologia para auxílio 

da engenharia em Automação Residencial – MAEAR. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia) – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, SP. 2007. 

 

KAMADA, Terumi P. B. et al. Análise das Plataformas de Desenvolvimento Mobile 

aplicados na Área Educacional - Usando Android e Windows Phone. CINTED – UFRGS – 

Novas Tecnologias na Educação, v. 10, n. 1. Julho, 2012. Rio Grande do Sul, 2012.  

MESSIAS, A. Edifícios “inteligentes” – a Domótica aplicada à realidade brasileira. Ouro 

Preto. Universidade Federal de Ouro Preto. 2007. 

 

MICROCHIP. PIC18F4550. 2014. Disponível em: 

<http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010300>. Acesso 

em: 20 mai. 2014. 

 

Relatório de Sustentabilidade 2011. CENIBRA, 2011. Disponível em: 

<http://www.cenibra.com.br/cenibra/cenibra/pdf/RelatorioDeSustentabilidade.pdf>. Acesso 

em: 10 dez. 2012. 

 

TEZA, Vanderlei Rabelo. Alguns aspectos sobre a Automação Residencial - Domótica. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Florianópolis, SC. 2002. 


