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RESUMO 

TONIN, P. H. A. Automação Residencial: Estudo da viabilidade técnica e econômica da 

implementação de um sistema domótico. 2019. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2019. 

Diante do cenário atual, nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente ganhou espaço 

na grande mídia, fazendo com que as pessoas começassem a procurar métodos para reduzir e 

gerir o consumo energético e ainda, suprir essa necessidade com energia limpa e renovável, 

quando possível. Além disso, com o avanço da tecnologia, o conforto e a segurança começaram 

a ser indicativos indispensáveis e cada vez mais procurados pelos usuários. Aliado a tudo isso, 

a automação residencial, ou simplesmente domótica, promete ajudar na redução dos 

desperdícios de energia e melhorar a gestão da mesma, garantir mais segurança e conforto nas 

residências através de seus sistemas integrados e personalizados, pensados para satisfazer as 

necessidades de cada usuário especificamente. Visto isso, este trabalho buscou escancarar a 

importância do estudo deste assunto, mostrando uma possível aplicação na construção civil. 

Para isto foi construído um sistema domótico, utilizando a plataforma Arduino e módulos e 

sensores compatíveis, com a função de controlar a iluminação artificial de uma sala de jantar, 

de acordo com a variação da iluminação natural, para apenas manter o recomendado pela NBR 

8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho e assim gerar uma economia energética. Além 

disso, foram realizadas análises técnicas e econômicas para estudar se a implementação deste 

sistema é viável. Para realizar estas análises, o sistema domótico foi comparado ao sistema sem 

automação. Esses estudos mostraram que há uma redução de 18,94% no consumo de energia 

elétrica quando se utiliza o sistema domótico, porém o gasto para a compra e instalação dos 

equipamentos é 399,2% maior. Contudo, apesar de apresentar economia no consumo, o fator 

econômico não é preponderando neste sistema, pois as vidas úteis dos equipamentos utilizados 

na confecção, não são conhecidas. Apesar do sistema estudado apresentar alguns problemas 

técnicos, o estudo mostra a importância da automação residencial para se obter o 

desenvolvimento sustentável e apresenta uma possível solução para suprir a demanda por 

residências mais confortáveis e práticas. 

Palavras-chave: Automação residencial. Domótica. Arduino. Microcontrolador. Energia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diante do crescimento populacional e econômico, os quais incentivam e impulsionam o 

consumo exagerado, hoje pode-se afirmar que vivemos em uma sociedade extremamente 

consumista e descartável. A relação entre o homem e o meio ambiente sempre foi baseada na 

exploração dos recursos naturais, mas há algumas décadas o próprio homem tem reconhecido 

sua parcela de culpa na falência do planeta, assumindo a necessidade de desenvolver-se 

sustentavelmente (UMPIÈRRE; SANTOS, 2015). 

Aliado a isso, existem opções de tecnologias sustentáveis capazes de oferecer benefícios 

à sociedade e ao meio ambiente, revolucionando os processos de fabricação e a maneira como 

consumimos. Nesse contexto, a evolução tecnológica é uma grande parceira da 

sustentabilidade, colaborando com o controle do desperdício, uso de energias limpas e 

renováveis e o uso preferencial de equipamentos alimentados por esse tipo de combustível 

(ANDRADE, 2017). 

Realizando uma retomada histórica, visualizamos que o desenvolvimento da automação 

industrial e comercial surgiram primeiro e só após a demanda por sustentabilidade e a crescente 

procura por residências mais confortáveis, seguras e econômicas pelos usuários, desenvolveu-

se a automação residencial (WORTMEYER; FREITAS; CARDOSO, 2005). 

Segundo Muratori; Dal Bó (2011, p. 70) “automação residencial é o conjunto de serviços 

proporcionados por sistemas tecnológicos integrados como o melhor meio de satisfazer as 

necessidades básicas de segurança, comunicação, gestão energética e conforto de uma 

habitação”, ou seja, é a integração dos sistemas eletrônicos e tecnológicos para garantir mais 

praticidade e controle no dia a dia. Nesse contexto, o termo domótica é mais adequado, pois é 

mais abrangente e representa toda essa esfera de integrações e controles. 

De acordo com a Associação Espanhola de Domótica (CEDOM), citado por Muratori; 

Dal Bó (2011, p. 70) 

“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.” 
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De acordo com um texto publicado pelo site Terra, Stefano Velludo (2018), diretor 

executivo e fundador da Exclusif (empresa de tecnologia que atua no mercado imobiliário 

oferecendo soluções de automação residencial), diz que a instalação desse serviço em um 

imóvel há cinco anos atrás podia chegar até 10% do valor inicial da obra, hoje em dia esse valor 

caiu para 5% e em cinco anos chegará a 3%. Ou seja, o valor para instalação desse sistema está 

ficando mais acessível a cada dia, além disso, ele também afirmou que uma automação eficiente 

pode ter uma economia de 10% a 30% no consumo energético, dependendo do caso. Essa 

redução é obtida reduzindo desperdícios, então se o usuário já tinha um uso consciente 

anteriormente, a economia não será tão perceptível. 

Sobre a esfera de evolução tecnológica, de acordo com Chamusca (2006) citado por 

Ferreira e Lopes (2009), o aparecimento do microprocessador foi o ponto de partida para tudo 

que é elétrico fosse constituído por estas pastilhas de inteligência solidificada. Esse 

microprocessador aparece nas placas dos microcontroladores, que é uma tecnologia que 

possibilitou o estudo e a utilização da domótica por leigos na área, como exemplo temos o 

Arduino, que é um pequeno computador que você pode programar para processar entradas e 

saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele (MCROBERTS, 2011). 

Diante do exposto, é impossível negar que o estudo da domótica está em ascensão e 

mais acessível do que nunca, portanto o seu aprendizado é essencial para se manter competitivo 

no mercado de trabalho, propiciar uma melhoria na qualidade de vida dos usuários e, em alguns 

casos, garantir uma racionalização do consumo energético, tanto de empresas e indústrias, que 

tem alto consumo, até das residências, que apesar de parecer pouco, ao longo dos anos essa 

diferença pode ser o suficiente para a justificar a sua instalação. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Desenvolver um sistema domótico capaz de manter a iluminação de um cômodo de uma 

residência sempre próximo ao recomendado pela norma, variando a intensidade de brilho da 

iluminação artificial de acordo com a natural incidente no ambiente e, posteriormente, realizar 

o estudo da viabilidade técnica e econômica da implementação do sistema comparando-o ao 

método convencional, aquele implementado na construção civil corriqueiramente (instalação 

elétrica com interruptores simples e sem dimerizadores). 
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2.2.  Objetivos específicos 

a) Aprimorar os conhecimentos na área de domótica, desenvolvendo um projeto e, 

posteriormente, um protótipo físico do sistema aplicado ao projeto, utilizando 

uma placa Arduino. 

b) Estudar os aspectos econômicos da aplicação do sistema automatizado, 

analisando os custos de implementação e o consumo energético, em sequência 

relacionar com a método convencional. 

3. JUSTIFICATIVA 

Com avanço da tecnologia, surgiu-se a demanda por residências, escritórios e indústrias 

mais confortáveis, práticas e integradas. Os setores da engenharia e da computação, vendo esta 

demanda, iniciaram os estudos da domótica, que vieram para propiciar esses benefícios aos seus 

usuários. 

Porém, mesmo a automação tendo implicação direta na construção civil, esse assunto é 

pouco difundido nos ensinos acadêmicos na área da engenharia civil, ele é mais debatido em 

cursos como engenharia de automação, elétrica e ciência da computação. Ainda sob esse 

prisma, os microcontroladores possibilitaram vastos estudos e experimentos, que mesmo tendo 

algumas aplicações na construção civil, também não são debatidos comumente nas aulas do 

curso de engenhara civil. Portanto, para se conhecer mais sobre essas áreas, é necessário a 

realização de pesquisas e trabalhos sobre os assuntos.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Energia 

De acordo com o dicionário, no âmbito da física, energia é a capacidade de um corpo, 

uma substância ou um sistema físico têm de realizar trabalho. Já trabalho é definido como 

grandeza obtida a partir da realização de uma força e a extensão percorrida pelo ponto de sua 

execução em direção a mesma. De acordo com Silva (2019), não existe uma definição clara do 

que é energia, mas ele afirma que sua existência possibilita a execução de trabalho. 

Já num aspecto socioeconômico, o consumo de energia pode ser considerado um dos 

principais indicadores do desenvolvimento econômico e do nível de qualidade de vida de uma 

sociedade. Este indicador refere-se ao ritmo de atividades da indústria, comércio, serviços, entre 

outras atividades que exigem acesso a fontes de energia (ANEEL, 2002). 

Fontes de energia são matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia. 

Existem diversos tipos de fontes e, resumidamente, elas podem ser classificadas como 

renováveis ou não (RODRIGUES, 2018). 

As fontes de energias renováveis são aquelas que, após utilizadas, retornam ao meio 

ambiente ou espontaneamente ou por ações antrópicas. Alguns exemplos são: solar, eólica e 

hídrica. Já as fontes de energia não renováveis são aquelas que, apesar de se apresentarem em 

grandes quantidades na natureza, uma vez esgotadas, não se regeneram mais. Essas, ao 

contrário das renováveis, são consideradas poluentes, pois sua utilização causa danos ao meio 

ambiente. Alguns exemplos são: carvão mineral, gás natural e petróleo (RODRIGUES, 2018). 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (2018), a matriz energética 

Brasileira, apesar de apresentar um cenário mais favorável ao meio ambiente quando 

comparado ao resto do mundo, ainda têm as fontes não renováveis como o principal meio de se 

obter energia. Estudos realizados pela Agência Internacional de Energia (IEA) e publicados 

pela EPE, mostram a matriz energética mundial em 2016, ela é apresenta na “Figura 1”. Já 

estudos feitos pela própria EPE e publicados no Balanço Energético Nacional (BEN), mostram 

a matriz energética brasileira em 2017, ela é apresentada na “Figura 2”. 
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Figura 1: Matriz energética mundial em 2016 (Fonte: IEA, 2018). 

 

Figura 2: Matriz energética brasileira em 2017 (Fonte: BEN, 2018). 
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Essas fontes de energias são encontradas na natureza em seu estado bruto, por exemplo, 

o vento, responsável pela energia eólica, está em quase todo lugar, mas para gerar um produto 

que possa ser aproveitado economicamente, ele deve passar por um processo de transformação. 

No caso da energia eólica, o vento movimenta as pás e faz girar o rotor, que transmite a rotação 

ao gerador, que, por sua vez, transforma energia mecânica (cinética) em elétrica (RODRIGUES, 

2018). 

4.1.1. Energia elétrica 

De acordo com Cavalcante (2019), energia elétrica é a capacidade de uma corrente 

elétrica realizar trabalho. Ela pode ser obtida através de transformações químicas ou mecânicas, 

que geram um potencial elétrico entre dois pontos de um material condutor. Além do mais, ela 

é a principal fonte de energia do mundo, pois apresenta facilidade no transporte e um baixo 

índice de perda energética durante as conversões (GOUVEIA, 2018; CCEE, 2019). 

A matriz elétrica é formada pelas fontes usadas exclusivamente na geração dessa 

energia. A EPE (2018), publicou os dados sobre a matriz elétrica mundial de 2016, mostrada 

na “Figura 3”, e a brasileira de 2017, apresentada na “Figura 4”, as informações foram obtidas 

através de estudos da IEA e do BEN, respectivamente. 

 

Figura 3: Matriz elétrica mundial de 2016 (Fonte: IEA, 2018). 
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Figura 4: Matriz elétrica brasileira de 2017 (Fonte: BEN, 2018). 

A energia elétrica, no sistema internacional de unidades (SI), é medida em joule (J). 

Porém, devido a mensuração do consumo realizado pelas companhias energéticas, a unidade 

mais utilizada é a quilowatt-hora (kWh). Para calcula-la utiliza-se a Equação 1 

(CAVALCANTE, 2019). 

𝐸𝑒𝑙 = 𝑃 × ∆𝑡                (1) 

Onde: 

Eel: Energia elétrica (kWh) 

P: Potência (kW) 

Δt: variação de tempo (h) 

4.1.2. Tarifa de energia elétrica 

A partir do consumo de energia elétrica (kWh), é cobrado do usuário um valor referente 

ao tanto que foi consumido. Esse valor depende da tarifa, dada em R$/kWh, cobrada pela 

companhia de energia elétrica atuante na região. 

No caso da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), a tarifa padrão é estabelecida 

pela “Resolução Homologatória 2559, de 18 de junho de 2019” da ANEEL (Agência Nacional 

de Energia Elétrica).  
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Porém, para se calcular o valor cobrado do cliente final, é preciso incluir na tarifa da 

ANEEL as tributações ICMS, PIS/PASEP e COFINS. Na “Figura 5” é mostrada a fórmula 

utilizada para a realização do cálculo das tarifas com impostos e os respectivos valores de cada 

tributo (atualizado em novembro de 2019). 

 

Figura 5: Fórmula usada para o cálculo da tarifa com tributação e os valores dos respectivos tributos 

(Fonte: COPEL, 2019). 

Porém, antes de se calcular o valor da tarifa, é necessário saber qual a modalidade 

tarifária a edificação se enquadra. A COPEL oferece dois tipos de tarifa para o grupo residencial 

(B1), a modalidade tarifária convencional e a branca. Na “Figura 6” é possível ver as diferenças 

entre elas. O gráfico de barras mostrado na “Figura 6” representa a modalidade tarifária branca. 

Para aderir à tarifa branca, a média anual de consumo deve ser acima de 250 kWh, porém 

a partir de 2020 qualquer unidade consumidora poderá fazer a solicitação de alteração de tarifa 

(COPEL, 2019). 

 

Figura 6: Gráfico comparativo entre as modalidades tarifárias convencional e branca (Fonte: COPEL, 

2019). 
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4.1.3. Modalidade tarifária convencional 

Quando uma edificação se enquadra na modalidade tarifária convencional, sua cobrança 

é feita da seguinte maneira. Como a conta de energia elétrica é mensal, o consumo, dado em 

kWh, é multiplicado pelo valor da tarifa com tributação, o resultado é o valor da conta de 

eletricidade do mês em questão. Os valores são mostrados na “Figura 7” (COPEL, 2019). 

Valor padrão da tarifa convencional 

(Resolução 2559 da ANEEL) 
0,51761 R$/kWh 

Tarifa com tributação 

(Valor repassado ao cliente final) 
0,78904 R$/kWh 

Figura 7: Valor das tarifas da modalidade convencional (Fonte: COPEL, 2019). 

Os valores mostrados na “Figura 7” significam que, a cada quilowatt-hora de energia 

elétrica consumida, o usuário vai pagar R$0,78904. 

4.1.4. Modalidade tarifária branca 

Diferentemente da convencional, a modalidade tarifária branca apresenta valores de 

tarifas distintas ao longo do dia. Como é possível ver na “Figura 6”, até as 17:00 o valor da 

tarifa é menor que a convencional, das 17:00 às 22:00 é maior, tendo um pico das 18:00 às 

21:00 e após as 22:00 volta a ser menor. Os valores das tarifas para cada horário e o posto 

tarifário é dado na “Figura 8” (COPEL, 2019). 

Horário 
Posto 

tarifário 

Tarifa 

padrão 

 (R$/kWh) 

Tarifa 

tributada 

(R$/kWh) 

Comparação 

entre branca e 

convencional 

00:00 – 17:00 e 

22:00 – 00:00 
Fora de ponta 0,44426 0,67723 -14,17% 

17:00 – 18:00 e 

21:00 – 22:00 
Intermediário 0,60704 0,92537 +17,28% 

18:00 – 21:00 Hora de ponta 0,94276 1,43713 +82,14% 

Figura 8: Valores das tarifas para cada horário referentes à modalidade tarifária branca (Fonte: 

COPEL, 2019). 
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4.2. Domótica 

A etimologia da palavra domótica vem de “domo” que significa casa e, segundo alguns 

autores da palavra “informática”, já outros dizem que é de “robótica” (HUIDOBRO; 

TEJEDOR, 2010). Uma definição mais atual da domótica é a de que ela é a utilização 

simultânea da eletricidade, da eletrônica e das tecnologias da informação no ambiente 

residencial, permitindo realizar a uma gestão, local ou remota, dos aparelhos ligados ao sistema 

e oferecer várias soluções nas áreas de segurança, conforto e controle de energia. (LINS; 

MOURA, 2010). Resumidamente, é a integração dos equipamentos, com capacidade de 

interação entre eles para satisfazer um controle dado pelo usuário, dentro do ambiente 

residencial, garantindo gestão de energia, mais conforto e segurança no dia a dia. 

4.2.1. Segurança 

De todos os sistemas domóticos, o de segurança é um dos mais procurado pelos usuários 

atualmente (WORTMEYER; FREITAS; CARDOSO, 2005). Em um sentido mais amplo, 

podemos incluir não só a questão da segurança pessoal e patrimonial, como também o 

sentimento de liberdade sem riscos vivenciada dentro de uma habitação. Assim incluímos 

também a prevenção de acidentes e a assistência remota para pessoas necessitadas 

(MURATORI; DAL BÓ, 2011). As soluções em automação com essa finalidade mais comuns 

são os alarmes contra intrusão, o monitoramento por meio de câmeras e controlo de acesso. 

Os alarmes contra intrusão podem ser diversos, desde cercas elétricas até sensores 

infravermelhos em pontos estratégicos. Além disso, eles podem ser complementados com 

sensores de ocupação e detectores de aberturas, caso a invasão do perímetro não seja detectada, 

a ocupação de algum cômodo ou a abertura de alguma porta ou janela, deve ser alarmada. É 

importante que os ambientes da casa sejam separados em zonas, para que os sensores possam 

identificar em qual área aconteceu a invasão. 

Já o monitoramento por câmeras, ou Circuito Fechado de Televisão (CFTV), tornou-se 

rapidamente um sistema de uso amplo, tanto em residências unifamiliares como em 

condomínios fechados (MURATORI; DAL BÓ, 2011). A redução do custo das câmeras e a 

facilidade de instalação e de uso desse sistema tem estimulado sua utilização, tanto por questão 

de segurança quanto para monitoramento de crianças. Uma das características mais utilizadas 

nestes sistemas, é a possibilidade de visualizar as imagens à distância via internet, sendo 

possível acompanhar as imagens pelo smartphone, tablet ou computadores pessoais. 
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Outra solução é o controle de acesso por meio eletrônico, que entre as interfaces mais 

utilizadas, destaca-se a leitura biométrica das digitais. Acoplando uma leitora biométrica à uma 

fechadura elétrica, temos um sistema de controle personalizado, que além de garantir o controle 

de acesso, havendo uma integralização eficiente dos ambientes, pode desencadear uma série de 

comandos, criando um cenário personalizado para cada morador, envolvendo iluminação, 

cortinas, ar-condicionado, som ambiente, entre outros dispositivos (MURATORI; DAL BÓ, 

2011). 

Além desses sistemas, existem ainda outros tipos que não são tão conhecidos, porém 

são potencialmente muito importantes e que com o avanço da domótica vão começar a ser 

largamente empregados. Temos primeiramente os chamados alarmes técnicos, que incluem 

detectores de vazamento de gás, de fumaça e de inundação. O de fumaça já é conhecido, mas 

no âmbito de prevenção de incêndios, ainda não é muito utilizado em residências unifamiliares. 

E por último temos o simulador de presença, o sistema de controle de iluminação gerencia essa 

tarefa de forma eficiente, acendendo e apagando as luzes segundo regras de comportamento, 

simulando presença verdadeiramente, muito útil quando os moradores saem em viagem 

(MURATORI; DAL BÓ, 2011; WORTMEYER; FREITAS; CARDOSO, 2005). 

4.2.2. Conforto 

A comodidade e o conforto, consequentemente, também estão entre os benefícios dos 

sistemas domóticos. Dentre os diversos meios de se obter conforto através de sistemas de 

automação, destacam-se a climatização, iluminação, áudio e vídeo (WORTMEYER; 

FREITAS; CARDOSO, 2005). 

A automação residencial da climatização é obtida através do seu controle a distância, 

via celular ou internet, integrando os ambientes e controlando a temperatura de cada cômodo 

da casa separadamente, seja através do uso de aparelho ar-condicionado ou de calefação 

(MURATORI; DAL BÓ, 2011). Já os sistemas inteligentes de iluminação, além de garantir 

praticidade possibilitando o controle da iluminação artificial e de persianas motorizadas sem 

sair do lugar, seja via celular ou por voz, proporcionam uma grande conveniência, 

principalmente quando integrada eficientemente aos sistemas de áudio e vídeo, possibilitando 

uma experiência completa com os home theaters (TEZA et al, 2002). 
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Figura 9: Imagem ilustrativa de automação residencial com home theater (Fonte: Hi-Teck, 2019). 

4.2.3. Controle do consumo de energia 

Nos últimos anos, as questões relativas à preservação ambiental tomaram espaço nas 

mídias especializadas e trouxeram à tona vários conceitos de preservação dos recursos naturais. 

Sob esse prisma, quanto menos energia utilizarmos, menor será a necessidade de produzi-la, o 

que é uma grande vantagem para o planeta, já que grande parte da eletricidade gerada 

atualmente é proveniente da queima de combustíveis fósseis. Esses combustíveis emitem gases 

de efeito estufa, como o dióxido de carbono, um dos principais causadores do aquecimento 

global. Outras formas de se obter energia elétrica são por meio de hidrelétricas, que incorre no 

alagamento de grandes áreas. (BORGES; DORES, 2010). 

A domótica permite várias soluções para racionalização do consumo energético, o que 

permite um uso mais consciente da eletricidade e, consequentemente, auxilia na preservação 

dos recursos naturais (MURATORI; DAL BÓ, 2011; FERREIRA; LOPES, 2009). Alguns 

exemplos dessas soluções são: controle da iluminação e da climatização com sensores de 

presença, sistemas de aquecimento de água com energia solar, através de caldeiras (ou boilers, 

como são chamados comercialmente), que aliados à automação, evita que o apoio elétrico seja 

ligado em momentos desnecessários e o master off, ou “desliga tudo”, que em uma residência 

100% automatizada, como o nome sugere, desliga todos os equipamentos durante a ausência 

dos moradores – nesse caso, em sistemas bem programados, não são desligados aparelhos que 

podem causar algum dano ao usuário, como sensores de fumaça, geladeiras, freezers e aparelhos 
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que podem perder sua programação se ficarem longos períodos sem alimentação –, nesses casos 

o foco é evitar o desperdício de energia (MURATORI; DAL BÓ, 2011). 

Já para reduzir o consumo efetivo da energia, deve-se citar a dimerização das lâmpadas, 

essa ação é feita por meio de controle de potência entregue, proporcionando uma variação de 0 

a 100%, alterando assim o consumo, o fluxo luminoso – “radiação total da fonte luminosa, entre 

os limites de comprimento de onda de luz visível. O fluxo luminoso é a quantidade de luz 

emitida por uma fonte, medida em lúmens (lm), na tensão nominal de funcionamento” 

(FERREIRA, 2010, p. 1) – e a vida útil da lâmpada. A relação entre essas variáveis pode ser 

vista na “Figura 10”. 

 

Figura 10: Relações entre nível de luminosidade, energia consumida e economizada e vida útil da 

lâmpada (Fonte: Portal O Setor Elétrico, 2011 – adaptado pelo autor). 

Na “Figura 10” podemos ver como é benéfica a utilização dessa solução, mas vale 

ressaltar que ao diminuir a potência entregue, o fluxo luminoso também cai, diminuindo a 

influência da iluminação artificial no ambiente. Nessa parte que a automação entra para 

viabilizar a economia. Com a aplicação eficiente da domótica, os dimerizadores atuam de 

maneira a não afetar o usuário ao diminuir a potência entregue, realizando o decréscimo do 

nível de luminosidade em momentos que a iluminação natural está satisfazendo, total ou 

parcialmente, a necessidade do morador, utilizando sensores de luz para captação desses dados. 

Além disso, é possível integrar persianas motorizadas ao sistema de iluminação artificial, para 

que ajam em conjunto evitando ao máximo o uso das lâmpadas (MURATORI; DAL BÓ, 2011). 

Nesse contexto, quando se visa a economia do consumo energético, é importante prestar 

atenção na eficiência energética, que é a relação entre a geração de fluxo luminoso (lúmen) por 

watt (unidade de potência) absorvido pela lâmpada escolhida (FERREIRA, 2010). Escolher 

lâmpadas com eficiência energética alta é de suma importância para garantir uma iluminação 
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adequada com um baixo consumo. Na “Figura 11” podemos ver a eficiência de algumas 

lâmpadas, apesar da incandescente aparecer, ela não está mais disponível no mercado. 

 

Figura 11: Eficiência energética para diferentes tipos de lâmpadas (Fonte: EMPALUX, 2019). 

Além dessas soluções, existem ainda os chamados medidores inteligentes, que são 

capazes visualizar e armazenar dados sobre consumo e utilizá-los para estatísticas, basicamente 

para saber como está o consumo da residência e ainda, se conectado à alguma rede, pode fazer 

comparativos com outras famílias em situação socioeconômica similar ao usuário. Essas 

comparações vão permitir avaliar se o consumo dos eletrodomésticos está dentro dos padrões, 

ou se precisa de algum ajuste, ou até troca (MURATORI; DAL BÓ, 2011). 

4.2.4. Mercado 

O mercado da automação residencial é muito explorado nos países desenvolvidos como 

Estados Unidos e Alemanha, porém no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de 

Automação Residencial e Predial (AURESIDE), que publicou levantamentos feitos pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), existe um potencial 

para o fornecimento de equipamentos para 1,8 milhão de residências. Estima-se que cerca de 

300 mil residências já possuam equipamentos de automação. Portanto, existe ainda um mercado 

inexplorado de pelo menos 1,5 milhão de residências. No Brasil, existe um interesse por parte 

de 78% dos consumidores, já no mundo a média é de 66%, ou seja, os brasileiros estão mais 

interessados nesse tipo de tecnologia. Tratando-se de valor de mercado, a nível mundial, a 

automação residencial atingiu U$ 20,38 bilhões em 2014, com uma expectativa de chegar à U$ 

58,68 bilhões até 2020. 
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Sendo assim, é visto que o setor tem muita estimativa de crescimento e o Brasil tem 

potencial para suprir a demanda, necessita-se apenas de profissionais capazes de fornecer um 

serviço eficiente e de fornecedores de qualidade. 

 

Figura 12: Mercado de automação residencial em 2015 (Fonte: AURESIDE, 2016) 

4.3. Arduino 

O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores: Massimo Banzi, David 

Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. Segundo Banzi e Shiloh (2014) ele é 

uma plataforma computacional física de conceito livre, o que significa que qualquer um pode 

montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico. 

O Arduino é composto por duas partes principais: a placa Arduino e o Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado (IDE) (BANZI; SHILOH, 2014). 
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4.3.1. Placa Arduino 

Ainda segundo Banzi e Shiloh (2014), a placa é a peça do hardware que se trabalha 

quando se está construindo seus objetos pela plataforma, contém basicamente um computador 

inteiro em um pequeno chip. Ela é composta por um microcontrolador, circuitos de entrada e 

saída e pode ser facilmente conectada à um computador, sem a necessidade de equipamentos 

extras além de um cabo USB (THOMSEN, 2014).  

 

Figura 13: Placa Arduino UNO REV3 (Fonte: Store Arduino, 2019). 

Na “Figura 13” podemos ver a foto de uma placa Arduino UNO, um dos modelos 

oferecidos pela marca. O retângulo preto com 28 hastes metálicas é um microcontrolador 

ATmega328, o coração da placa. Nessa placa podemos ligar diversos módulos periféricos, 

como sensores de temperatura, de luminosidade, ativadores ou qualquer outro oferecido no 

mercado para satisfazer o usuário. 

4.3.2. Ambiente de Desenvolvimento Integrado 

O Ambiente de Desenvolvimento integrado, ou IDE (Integrated Development 

Environment), é o software de computador que permite a digitação de programas em linguagem 

simples (C/C++) que serão responsáveis pelas atuações da placa Arduino e dos periféricos a ela 

conectadas (BANZI; SHILOH, 2014). O software está disponível para download gratuito no 

site oficial do Arduino. Na “Figura 14” podemos ver o IDE já com um programa carregado. 
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Figura 14: Imagem do software IDE com um programa carregado (Fonte: Flipeflop, 2014). 

4.3.3. Módulos para Arduino 

Existe hoje no mercado diversos módulos para se trabalhar com o Arduino, como 

exemplo temos sensores de luz, visto na “Figura 15”, módulos de reconhecimento de voz, visto 

na “Figura 16”, entre diversos outros com funcionalidades diversas. São os módulos periféricos 

que tornam a aplicação do Arduino tão ampla e funcional. Na “Figura 17” temos uma criação 

capaz de amarrar os tênis do usuário sozinho, ele necessita apenas ativar o sistema com um 

toque no botão. 
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Figura 15: Módulo sensor fotossensível para captação de luz (Fonte: Mundo Eletrônico, 2019). 

 

Figura 16: Módulo de reconhecimento de voz Geeetech com microfone (Fonte: Flipeflop, 2019). 
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Figura 17: Projeto utilizando Arduino capaz de amarrar o tênis sozinho (Fonte: instructables circuits, 

2010). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

Devido às limitações do processador ATmega328, presente na placa Arduino, e do 

módulo dimmer, o trabalho foi dividido em dois tópicos, o desenvolvimento do sistema 

domótico e posteriormente a análise técnica e econômica da implementação deste sistema. 

Estão descritos a seguir os trabalhos que foram desenvolvidos para a realização destes 

projetos, os equipamentos que foram utilizados para a confecção dos protótipos e como foram 

feitas as análises. 

5.1. Sistema domótico 

O sistema domótico em questão foi construído para manter a iluminância na área de 

tarefa de um cômodo de uma residência constante, variando o fluxo luminoso das iluminações 

artificiais de acordo com a variação da iluminação externa, provinda principalmente do Sol (luz 

natural). Além disso, buscando o conforto, o sistema é ativado por comando de voz. 

O cômodo escolhido para a realização dos experimentos, foi a sala de jantar da 

residência do autor deste trabalho. A iluminância que deve ser mantida no ambiente em questão, 

de acordo com a NBR 8995-1: iluminação de ambientes de trabalho (2013), é de 200 lux, como 

pode ser visto na “Tabela 1”. 

Este sistema foi realizado apenas de maneira experimental, não foi de fato instalado no 

cômodo. 

Tabela 1: Iluminância recomendada pela NBR 8995-1 para cada cômodo. 

AMBIENTE ILUMINÂNCA MANTIDA (lux) 

Sala de Estar 100 

Sala de Jantar 200 

Cozinha 500 

Quarto 100 

Banheiro 200 

Circulação 100 

(Fonte: NBR 8995-1: iluminação de ambientes de trabalho, 2013) 
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Para a realização deste sistema foi confeccionado um protótipo experimental, utilizando 

uma placa Arduino, módulos e sensores compatíveis. Já para a programação foi utilizado o 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), que é capaz de entender a linguagem de 

programação C++ com pequenas modificações. 

5.1.1. Protótipo 

Para a confecção do protótipo experimental foram necessários alguns equipamentos. O 

primeiro listado aqui é o cabo USB compatível com a placa Arduino, mostrado na “Figura 18”, 

ele foi usado para conectar a placa ao notebook, que serve tanto para alimentá-la quanto para 

carregar a programação. 

 

Figura 18: Cabo USB compatível com Arduino (Fonte: USINAINFO, 2019). 

A placa Arduino Uno R3, “Figura 19”, foi usada para conectar e alimentar todos os 

módulos e sensores do sistema. Ela é a responsável por receber a programação que faz todo o 

sistema funcionar, tanto a parte de tratamento dos dados coletados pelo sensor de luz, quanto o 

envio de dados para o módulo de dimmer e a resposta ao comando de voz dado pelo usuário. 

Além disso, para auxiliar as conexões entre a placa e os módulos/sensores externos, foi 

utilizado uma protoboard de 830 pontos, mostrada na “Figura 20”, e para concretizar essas 

conexões foram usados jumpers macho-macho e macho-fêmea, mostrados na “Figura 21”. 
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Figura 19: Placa Arduino Uno R3 (Fonte: USINAINFO, 2019). 

 

Figura 20: Protoboard 830 pontos (Fonte: USINAINFO, 2019). 

 

Figura 21: Jumpers, macho-macho e macho-fêmea, para protoboard (Fonte: USINAINFO, 2019). 

O primeiro módulo citado aqui é o módulo de reconhecimento de voz V3, “Figura 22”, 

ele foi utilizado para captar o comando de voz do usuário e enviar o sinal à placa. 
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Figura 22: Módulo de reconhecimento de voz V3 (Fonte: ELETROGATE, 2019). 

Foi utilizado também um sensor de luminosidade digital, mostrado na “Figura 23”, para 

medir o nível de iluminância do ambiente e enviar o dado à placa. 

 

Figura 23: Sensor de luz BH 1750 – FVI / Sensor de luminosidade lux digital – GY30 (Fonte: 

USINAINFO, 2019). 

O último módulo utilizado foi o dimmer, “Figura 24”, ele foi usado para controlar o 

fluxo luminoso das lâmpadas de acordo com o dado recebido pela placa. 
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Figura 24: Módulo dimmer para Arduino / PIC MC-8A com sinal Zero-Cross – 127V (Fonte: 

USINAINFO, 2019). 

Conectados ao módulo dimmer estão os cabos de 0,50 mm², que com a utilização de 

alguns acessórios (plug de tomada, bornes e bocais), permite a correta ligação das lâmpadas ao 

sistema domótico. Esses materiais são mostrados na “Figura 25”. No sistema foram utilizadas 

duas lâmpadas LED bulbo, com fluxo luminoso de 810lm, 9W de potência, luz branca 6500K, 

tensão de 127V e dimerizáveis. 

 

Figura 25: Lâmpadas, bocais e outros acessórios usados no protótipo (Fonte: Autor). 
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Na “Figura 26” é mostrada a esquematização das ligações do protótipo experimental do 

sistema domótico e no Apêndice A se encontram as especificações técnicas e os resumos das 

ligações dos módulos e dos sensores. 

 

Figura 26: Esquematização das ligações do sistema domótico (Fonte: Autor). 

Já as fotos de como ficaram as conexões do protótipo experimental ao final da 

montagem são mostradas da “Figura 27” até a “Figura 29”. 

Na “Figura 27” pode-se ver um panorama geral das ligações. É possível perceber o cabo 

USB ligando o notebook à placa, as ligações entre a placa e a protoboard e entre a protoboard 

e os módulos externos. “Figura 28” é possível ver as conexões da protoboard com o módulo 

dimmer. 
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Figura 27: Panorama geral das ligações do protótipo experimental (Fonte: Autor). 

 

Figura 28: Conexões entra protobard e o dimmer do protótipo experimental (Fonte: Autor). 

Já na “Figura 29”, é possível ver as ligações entre o módulo dimmer, a rede elétrica 

residencial e as lâmpadas. 
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Figura 29: Ligações entre o módulo dimmer, a rede elétrica residencial e as lâmpadas do protótipo 

experimental (Fonte: Autor). 

5.1.2. Programação 

O código do sistema foi escrito no IDE do Arduino em linguagem adequada. Ao longo 

do desenvolvimento do código foram utilizadas algumas bibliotecas dos próprios 

desenvolvedores dos equipamentos – no caso do módulo de reconhecimento de voz e do sensor 

de luz. Já no caso do dimmer, foi utilizado material fornecido por Campos (2016) para encontrar 

a melhor maneira de realizar as ações necessárias. A programação completa do sistema 

domótico encontra-se no Apêndice B. 
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5.2. Análise técnica e econômica 

As análises foram feitas de maneira experimental para estimar se a implementação do 

sistema domótico citado em 5.1. é viável técnica e economicamente. Para se fazer essas análises 

primeiramente foi estipulado um padrão de uso, em seguida foram coletados dados sobre a 

iluminação natural incidente no ambiente de estudo, a capacidade de iluminação das lâmpadas 

usadas nos sistemas convencional e domótico e seus respectivos consumos de energia elétrica. 

5.2.1. Padrão de uso 

Para se fazer as análises, foi necessário se estabelecer um padrão de utilização do 

ambiente de estudo. Como foi utilizado a sala de jantar do autor do trabalho para a realização 

das atividades, bastou usar os horários em que os usuários estão em casa. 

 Na “Tabela 2” é mostrado os padrões de utilização adotados para a realização das 

análises. 

Tabela 2: Padrão de utilização do ambiente de estudo. 

PERÍODO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO 

Manhã Das 07:30 às 09:30 

Almoço Das 11:30 às 13:30 

Noite Das 18:00 às 23:00 

5.2.2. Coleta de dados sobre a iluminação natural no ambiente de estudo 

Para a realização da coleta de dados sobre a iluminação natural no ambiente de estudo, 

foi utilizado um termo-higro-decibelímetro-luxímetro (Environment Meter) digital portátil 

THDL-400, que pode ser visto na “Figura 30”, para medir a iluminância, em lux, no ambiente 

nos horários de utilização. 

As medidas foram feitas de hora em hora, durante vários dias, em horários específicos 

de acordo com o padrão de utilização – vale ressaltar que em dias nublados não foram realizadas 

medições, pois o objetivo do trabalho é estudar o potencial de economia. O valor final usado 

em cada hora, para a realização das análises, foi a média aritmética de todas as leituras 

realizadas naquele horário. Na “Tabela 3” é possível ver como que ficou a distribuição da 

luminosidade, de hora em hora, ao longo do período de utilização. Esses são os valores usados 

para a realização do estudo. 
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Figura 30: Foto do THDL-400 fornecido pela UNIOESTE (Fonte: Autor). 

Tabela 3: Dados coletados sobre a iluminação externa natural incidente no ambiente de estudo. 

HORÁRIO NÍVEL DE ILUMINÂNCIA (lux) 

07:30 90 

08:30 90 

09:30 100 

11:30 85 

12:30 75 

13:30 70 

18:00 30 

19:00 5 

19:30 Iluminação externa não é mais considerada 
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5.2.3. Capacidade de iluminação e consumo de energia elétrica do sistema 

convencional 

Para coletar os dados sobre capacidade de iluminação e consumo de energia elétrica do 

sistema convencional, foi utilizado o mesmo cabo USB compatível com a placa Arduino, a 

placa Arduino UNO R3, jumpers, protoboard, cabos flexíveis, acessórios e lâmpadas do tópico 

5.1.1., mas, neste caso, foram utilizadas quatro lâmpadas. 

Além disso, foi utilizado o THDL-400 (o mesmo do tópico 5.2.2. que pode ser visto na 

“Figura 30”) para medir o nível de iluminância decorrente do acendimento das lâmpadas, 

medido em lux, e um sensor de corrente modelo ACS712, mostrado na “Figura 31”, para 

mensurar a corrente elétrica do sistema, medido em ampere. Na “Figura 32” se encontram 

algumas especificações técnicas do sensor de corrente e o resumo das ligações feitas para que 

o sistema funcionasse. 

 

Figura 31: Sensor de corrente ACS712 – AC/DC 5A Efeito Hall (Fonte: USINAINFO, 2019). 

Especificações técnicas 

Tensão de operação: 5V 

Corrente máxima suportada: 5ª 

Margem de erro: 1,5% a 25°C 

Tempo de resposta: 5µs 

Dimensões: 31 x 13 x 12mm 

Resumo das ligações 

VCC Ligado à alimentação de 5V da placa 

OUT Ligado ao pino analógico A1 da placa 

GND Ligado ao GND da placa 

Figura 32: Informações sobre o sensor de corrente ACS712 (Fonte: Autor). 
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Na “Figura 33” é possível ver uma foto de como ficaram as ligações para a coleta de 

dados do sistema convencional. 

 

Figura 33: Foto das ligações para a coleta de dados do sistema convencional (Fonte: Autor). 

Na “Figura 34” é possível ver o gráfico das correntes lidas pelo sensor e na “Tabela 4” 

o resumo dos dados coletados no teste. O programa fez 50 leituras com as 4 lâmpadas ligadas 

em sua potência máxima. As leituras foram intercaladas entre 10 leituras com as lâmpadas 

ligadas e 10 com elas desligadas, o programa fazia uma leitura a cada aproximadamente 100 

milissegundos e em cada 10 leituras fazia uma pausa de 5 segundos para intercalar o estado das 

lâmpadas. 

 

Figura 34: Gráfico das correntes lidas pelo sensor ACS712 no sistema convencional com 4 lâmpadas 

de 9W (Fonte: Autor). 
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Tabela 4: Resumo dos dados obtidos na coleta do sistema convencional. 

Maior corrente lida 0,314 A 

Menor corrente lida 0,286 A 

Média das correntes 0,297 A 

Potência ativa 37,76 W 

Nível de iluminância lido pelo THDL-400 220 lux 

Considerando que o fator de potência das lâmpadas é próximo de 1, pode-se trabalhar 

com potência ativa, nesse caso. O cálculo da potência foi feito multiplicando a média das 

correntes lidas pela tensão elétrica da residência (127V). 

Já o nível de iluminância lido pelo THDL-400, foi obtido posicionando o sensor de uma 

maneira que simule cenário do ambiente de estudo real. O sensor do THDL-400 foi posicionado 

de acordo com o que a “Figura 35” esquematiza. 

 

Figura 35: Esquematização de como foi posicionado o sensor para simular o ambiente de estudo real 

(Fonte: Autor). 

5.2.4. Capacidade de iluminação e consumo de energia elétrica do sistema domótico 

Para coletar os dados sobre capacidade de iluminação e consumo de energia elétrica do 

sistema domótico, foram utilizados os mesmos equipamentos do tópico anterior (5.2.3.), o 

mesmo módulo dimmer utilizado em 5.1.1., alguns jumpers, uns metros de cabos flexíveis a 

mais e, devido ao sensor ACS712 apresentar algumas falhas para medir as correntes com o 
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módulo dimmer em ação, foi utilizado um multímetro digital ET-2053 DMM, da marca Minipa, 

para realizar as leituras. 

Devido a estes problemas, as leituras foram feitas com apenas duas lâmpadas, portanto 

para calcular o valor da corrente para as quatro que são necessárias para iluminar o ambiente 

de forma adequada, foi necessária uma simples multiplicação por dois. Na “Figura 36” é 

possível ver uma medição sendo feita, para isso ser possível o multímetro deve estar ligado em 

série com o sistema. As ligações do módulo dimmer com a placa Arduino e a rede elétrica, são 

iguais àquelas apresentas no Apêndice A. 

 

Figura 36: Foto de uma leitura sendo realizada com o multímetro digital ET-2053 DMM (Fonte: 

Autor). 
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Diferentemente do programa do sistema convencional, que o sensor de corrente era 

ligado à placa Arduino e a leitura era gravada de forma automática, estas leituras precisaram 

ser feitas de forma manual, então o programa simplesmente aumentava a intensidade de brilho 

das lâmpadas, enquanto a leitura era tomada pelo autor do trabalho. 

Já a tomada de dados sobre o nível de iluminância no ambiente foi obtido de forma bem 

semelhante ao tópico 5.2.3., foi utilizado o mesmo esquema da “Figura 35” e a leitura feita 

através do THDL-400. O resumo dos dados coletados encontra-se na “Tabela 5” e 

semelhantemente ao sistema convencional, a potência ativa foi calculada multiplicando a 

corrente lida, em ampere, por 127V, tensão característica da residência. 

Tabela 5: Resumo dos dados coletados para realização das análises do sistema domótico com quatro 

lâmpadas de 9W. 

INTENSIDADE 

DIMMER 

CORRENTE 

LIDA (mA) 

POTÊNCIA 

ATIVA (W) 

NIVEL DE 

ILUMINÂNCIA 

LIDO (lux) 

10% 12,0 1,52 12 

15% 20,0 2,54 24 

20% 29,6 3,76 40 

25% 39,8 5,05 54 

30% 50,2 6,38 58 

35% 60,4 7,67 78 

40% 70,4 8,94 88 

45% 140,2 17,81 96 

50% 157,0 19,94 108 

55% 175,6 22,30 120 

60% 195,2 24,79 132 

65% 217,2 27,58 140 

70% 241,0 30,61 148 

75% 261,8 33,25 158 

80% 276,8 35,15 172 

85% 283,4 35,99 186 

100% 297,3 37,76 220 

 

Vale ressaltar que devido ao método utilizado para a realização da dimerização, às 

limitações do módulo dimmer e do microprocessador da placa Arduino, não é possível elevar a 

intensidade de brilho da lâmpada acima de 85% nem abaixo de 10%, mesmo o programa tendo 
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como única função variar o fluxo luminoso das lâmpadas, portanto para a intensidade de 100%, 

mostrada na “Tabela 5”, foram usados os dados coletados pelo sistema convencional. Além 

disso, é importante destacar que se o programa tivesse mais funções, além de variar o fluxo 

luminoso das lâmpadas, essa limitação poderia ser ainda mais expressiva. 

Já na “Figura 37”, é mostrado um gráfico que relaciona a corrente e o nível de 

iluminância com a intensidade de brilho. Nele é possível perceber que, apesar da corrente e da 

iluminância aumentarem junto com o incremento do brilho, eles não são proporcionais. 

 

Figura 37: Gráfico da corrente x iluminância x intensidade de brilho (Fonte: Autor). 
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6. RESULTADOS E DICUSSÃO 

6.1. Prototipagem experimental do sistema domótico 

Após desenvolvidos os trabalhos citados em 5.1., que consistiram em montar o protótipo 

físico, escrever o código do sistema, carregar o programa na placa Arduino e rodar o sistema, 

foram obtidos os resultados apresentados neste tópico. O que foi mostrado no monitor serial do 

programa, ao longo do teste do sistema, encontra-se no Apêndice C. 

Devido às limitações do método utilizado para dimerizar as lâmpadas, do módulo 

dimmer e do microprocessador da placa, só é possível variar a intensidade de brilho de 30 até 

75%, neste caso. Embora nas análises foi possível variar de 10 a 85%, o sistema domótico 

possui diversas funções além de variar o fluxo luminoso das lâmpadas (ler o nível de 

iluminância, receber o sinal de voz do usuário, entre outros), tornando a limitação mais 

expressiva. Além disso, os limites dos níveis de iluminância a serem mantidos no ambiente 

foram definidos de 180 até 220 lux, para dar mais estabilidade ao sistema e um melhor conforto 

visual ao usuário. 

Ao ligar o sistema, as lâmpadas iniciam desligadas, como é mostrado na “Figura 38”. 

Paralelamente, é mostrado no monitor serial o que está marcado como “1” (ver Apêndice C), 

isso significa que o programa iniciou corretamente. Em seguida, o que está sinalizado como 

“2” começa a rodar, nesse momento o programa está lendo o void loop (função que se repete 

initerruptamente, enquanto o sistema está ligado). A etapa “2” é indicada na programação como 

offRecord, ou seja, as lâmpadas estão desligadas, nesse momento a função mantém elas nesse 

estado, mas continua lendo o nível de iluminância do ambiente e o módulo reconhecedor de 

voz está ativo. 

Ao dar o comando de voz para ligar, o programa entra no que é indicado como “3” no 

monitor serial e as lâmpadas ligam, como é visto na “Figura 39”. Vale ressaltar que a partir 

desse momento, a iluminação natural estará sendo simulada pelo abajur sinalizado na figura. 

Então, ao receber o comando de voz, o programa começa a executar o onRecord da 

programação e a intensidade de brilho das lâmpadas – que é controlada pelo módulo dimmer – 

inicia em 30% (mínimo do sistema). 
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Figura 38: Sistema ligado e lâmpadas inicialmente desligadas (Fonte: Autor). 

 

Figura 39: Lâmpadas do sistema domótico iniciando na intensidade mais baixa (Fonte: Autor). 
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No momento em que as lâmpadas ligam, o sistema começa a aumentar a intensidade de 

brilho de 5 em 5%, pois a incidência de luz externa está gerando uma leitura no sensor inferior 

àquela estabelecida no programa. Após alguns segundos, o sistema atinge os 180 lux com a 

intensidade de brilho variando entre 70 e 75%, que coincidentemente é o valor máximo de 

brilho das lâmpadas, após esse momento a intensidade de brilho não se alteraria mais caso não 

houvesse nenhuma outra mudança na iluminação externa. Na “Figura 40” podemos ver o 

sistema gerando um brilho claramente mais intenso que o da “Figura 39”. 

 

Figura 40: Lâmpadas do sistema domótico com brilho constante e maior que anteriormente (Fonte: 

Autor). 

A transição da etapa “3” para “4” ocorre quando o abajur, que está simulando a 

iluminação externa, é ligado, criando um ambiente com alto nível de iluminância “natural”, 

elevando a leitura do sensor acima de 220 lux (limite superior) e iniciando o processo de 

diminuição da intensidade de brilho das lâmpadas do sistema domótico. Na “Figura 41” é 

possível ver exatamente o momento que ocorre esta transição, a intensidade do brilho está alta 

e o abajur se encontra ligado. 

Após alguns segundos diminuindo a intensidade do brilho, o sistema se mantém 

constante em 30%, mesmo o sensor captando mais que 220 lux, pois é o mínimo possível. Na 

“Figura 42” é possível ver o brilho das lâmpadas claramente menos intenso que na “Figura 41”. 
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Figura 41: Momento da transição entre a etapa "3" e "4" (Fonte: Autor). 

 

Figura 42: Lâmpadas do sistema domótico mantendo o brilho constante em 30% (Fonte: Autor). 

Estes foram os resultados obtidos a partir do protótipo experimental do sistema 

domótico. 
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6.2. Análise técnica e econômica da implementação do sistema domótico 

Após desenvolvidos os trabalhos citados em 5.2. e obtidos todos os dados referentes aos 

padrões de utilização, das condições de iluminação no ambiente de estudo devido à iluminação 

natural, da capacidade de iluminação e consumo energético tanto do sistema sem quanto do 

com automação, é possível se realizar uma comparação entre os dois sistemas e avaliar se a 

implementação do domótico é viável ou não. 

Na “Tabela 3” é possível ver os dados coletados sobre a iluminação natural incidente na 

sala de jantar. Na “Tabela 6” são apresentadas as informações sobre a iluminação para se fazer 

as análises. A luz natural incidente média de cada intervalo, foi calculada através da média 

aritmética dos níveis de iluminância medidos de hora em hora. Já a luz artificial necessária, é a 

diferença do estabelecido pela norma (200 lux) pela iluminação natural. 

Tabela 6: Informações sobre a iluminação. 

HORÁRIOS 
LUZ NATURAL 

INCIDENTE MÉDIA (lux) 

LUZ ARTIFICIAL 

NECESSÁRIA (lux) 

07:30 – 08:30 90 110 

08:30 – 09:30 95 105 

11:30 – 12:30 80 120 

12:30 – 13:30 73 127 

18:00 – 19:30 18 182 

19:30 – 23:00 NÃO CONSIDERA 200 

 

A partir da “Tabela 5” e da “Tabela 6”, é possível se obter qual intensidade de brilho o 

sistema domótico deve manter em média durante cada intervalo. Essas informações são 

mostradas na “Tabela 7”. Além disso, nessa tabela é mostrada a energia elétrica consumida em 

cada intervalo, por cada tipo de sistema. Ela é calculada multiplicando a potência, referente à 

intensidade de brilho necessária naquele intervalo, pelo tempo que é utilizado, representado na 

tabela pelo Δt. No caso do sistema convencional, aquele sem automação, é multiplicado a 

potência ativa, mostrada na “Tabela 4”, pelo Δt. 
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Tabela 7: Informações a respeito do brilho necessário em cada intervalo e o respectivo consumo de 

energia para cada tipo de sistema. 

HORÁRIOS Δt 
BRILHO 

NECESSÁRIO 

ENERGIA 

CONSUMIDA SIST. 

CONVENCIONAL 

(Wh) 

ENERGIA 

CONSUMIDA SIST. 

DOMÓTICO 

(Wh) 

07:30 – 08:30 1 55% 37,76 22,30 

08:30 – 09:30 1 50% 37,76 19,94 

11:30 – 12:30 1 55% 37,76 22,30 

12:30 – 13:30 1 60% 37,76 24,79 

18:00 – 19:30 1,5 85% 56,64 53,99 

19:30 – 23:00 3,5 100% 132,16 132,16 

TOTAL 339,84 Wh/dia 275,48 Wh/dia 

 

A partir desses dados, é possível perceber que há uma redução de 18,94% no consumo 

de energia elétrica quando se utiliza o sistema domótico, graças à redução de potência. 

Com os respectivos consumos energéticos e horários de utilização, é possível se calcular 

o valor gasto utilizando tanto a modalidade tarifária convencional, quanto a branca. Para isso 

se utiliza as tarifas mostradas na “Tabela 8”. 

Tabela 8: Tarifas para cada modalidade (valores em R$/kWh). 

MODALIDADE 

TARIFÁRIA 

CONVENCIONAL 

Valor padrão 0,51761 Com impostos 0,78904 

MODALIDADE 

TARIFÁRIA 

BRANCA 

Fora de ponta 0,44426 Com impostos 0,67723 

Intermediário 0,60704 Com impostos 0,92537 

Hora de ponta 0,94276 Com impostos 1,43713 

 

Agora que são conhecidos os valores das tarifas, dos consumos e os respectivos horários 

de utilização, é possível calcular o gasto com energia elétrica de ambos os sistemas. Além disso, 

para se realizar a análise econômica, é necessário conhecer o valor da implementação de cada 

um deles. O valor gasto na compra dos produtos necessários para a confecção e instalação de 

cada um dos sistemas é mostrado na “Tabela 9”. 
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Tabela 9: Relação de preços dos produtos usados na confecção e instalação de cada tipo de sistema. 

PRODUTOS PREÇOS 

SISTEMA SEM AUTOMAÇÃO 

4 x Lâmpada LED bulbo 9W 127V R$ 83,16 

4 x Bocal R$ 10,80 

Cabo flexível duplo 0,5mm² R$ 3,50 

Interruptor simples + espelho R$ 4,10 

Acessórios e materiais auxiliares R$ 15,00 

TOTAL R$ 116,56 

SISTEMA COM AUTOMAÇÃO 

Módulo de reconhecimento de voz V3 R$ 125,00 

Fonte de alimentação chaveada DC 12V 2A – para placa Arduino R$ 28,85 

Sensor de luminosidade lux digital GY30 – BH1750 R$ 16,50 

Placa Arduino UNO R3 + cabo USB R$ 54,90 

Módulo dimmer R$ 44,80 

4 x Lâmpada LED bulbo 9W 127V R$ 83,16 

4 x Bocal R$ 10,80 

Cabo flexível duplo 0,5mm² R$ 5,00 

Protoboard R$ 25,00 

Jumpers R$ 45,00 

Acessórios e materiais auxiliares R$ 26,32 

TOTAL R$ 465,33 

 

6.2.1. Cálculo dos gastos com energia elétrica utilizando a tarifa convencional 

Para calcular o valor gasto por dia com energia elétrica utilizando a tarifa convencional 

utiliza-se a Equação 2. 

𝑅$𝑑𝑖𝑎 = 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑎 × 𝑇𝑐               (2) 

Onde: 

R$dia: valor gasto por dia (R$) 

Endia: energia total consumida no dia pelo sistema (kWh/dia) 

Tc: tarifa convencional com impostos (R$/kWh) 
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A energia total consumida no dia pelos sistemas se encontra na “Tabela 7” e a tarifa na 

“Tabela 8”. Com o valor diário de cada sistema, é possível calcular o gasto mensal e o anual. 

Na “Tabela 10” é mostrado tais valores. 

Tabela 10: Relação de gastos com energia elétrica para cada tipo de sistema. 

GASTOS 
SISTEMA SEM 

AUTOMAÇÃO 

SISTEMA COM 

AUTOMAÇÃO 

DIÁRIO R$ 0,27 R$ 0,22 

MENSAL R$ 8,04 R$ 6,52 

ANUAL R$ 96,53 R$ 78,25 

 

6.2.2. Cálculo dos gastos com energia elétrica utilizando a tarifa branca 

Para calcular o valor gasto por dia com energia elétrica utilizando as tarifas referentes à 

modalidade tarifária branca, é preciso utilizar o consumo de energia e o seu respectivo horário 

de uso, pois essa modalidade apresenta cobranças distintas durante o dia, como pode ser visto 

na “Figura 6”. Para se calcular o valor gasto em um intervalo de tempo utiliza-se a Equação 3. 

𝑅$∆𝑡 = 𝐸𝑛∆𝑡 × 𝑇𝑏, 𝑖               (3) 

Onde: 

R$Δt: valor gasto no período de tempo analisado (R$) 

EnΔt: energia consumida no período de tempo analisado (kWh) 

Tb,i: tarifa da modalidade branca referente ao período de tempo analisado com impostos 

(R$/kWh) 

As tarifas podem ser encontradas na  “Tabela 8”,  já os dados sobre consumo e horário 

de utilização na “Tabela 7”. Na “Tabela 11” é possível ver os gastos, em cada período de tempo, 

referentes ao sistema sem automação e na “Tabela 12” os gastos referentes ao sistema com 

automação. 
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Tabela 11: Gastos, em cada período de utilização, referentes ao sistema sem automação, utilizando a 

modalidade tarifária branca. 

HORÁRIOS TARIFA 
CONSUMO 

(kWh) 

GASTO NO 

PERÍODO 

07:30 – 08:30 Fora de ponta 0,038 R$ 0,026 

08:30 – 09:30 Fora de ponta 0,038 R$ 0,026 

11:30 – 12:30 Fora de ponta 0,038 R$ 0,026 

12:30 – 13:30 Fora de ponta 0,038 R$ 0,026 

18:00 – 19:30 Ponta 0,057 R$ 0,081 

19:30 – 21:00 Ponta 0,057 R$ 0,081 

21:00 – 22:00 Intermediário 0,038 R$ 0,035 

22:00 – 23:00 Fora de ponta 0,038 R$ 0,026 

TOTAL DIÁRIO R$ 0,33 

 

Tabela 12: Gastos, em cada período de utilização, referentes ao sistema com automação, utilizando a 

modalidade tarifária branca. 

HORÁRIOS TARIFA 
CONSUMO 

(kWh) 

GASTO NO 

PERÍODO 

07:30 – 08:30 Fora de ponta 0,022 R$ 0,015 

08:30 – 09:30 Fora de ponta 0,020 R$ 0,014 

11:30 – 12:30 Fora de ponta 0,022 R$ 0,015 

12:30 – 13:30 Fora de ponta 0,025 R$ 0,017 

18:00 – 19:30 Ponta 0,054 R$ 0,078 

19:30 – 21:00 Ponta 0,057 R$ 0,081 

21:00 – 22:00 Intermediário 0,038 R$ 0,035 

22:00 – 23:00 Fora de ponta 0,038 R$ 0,026 

TOTAL DIÁRIO R$ 0,28 

 

Com os gastos diários de cada sistema, podemos calcular os gastos mensais e anuais, 

esses são mostrados na “Tabela 13”. 

Tabela 13: Relação dos gastos mensais e anuais para cada tipo de sistema. 

GASTOS SEM AUTOMAÇÃO COM AUTOMAÇÃO 

MENSAL R$ 9,77 R$ 8,40 

ANUAL R$ 117,22 R$ 100,80 
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6.2.3. Comparações e análises entre os sistemas 

Com os dados dos valores mensais e anuais, das duas modalidades de tarifa, dos dois 

sistemas em análise e dos respectivos valores gastos para a implementação de cada um deles, é 

possível comparar os sistemas. Na “Tabela 14” encontra-se o resumo dos dados obtidos nas 

análises. 

Tabela 14: Resumo dos dados obtidos nas análises para comparação. 

GASTOS SEM AUTOMAÇÃO COM AUTOMAÇÃO 

COMPRA E INSTALAÇÃO R$ 116,56 R$ 465,33 

ANUAL ELETRICIDADE 

TARIFA CONVENCIONAL 
R$ 96,53 R$ 78,25 

ANUAL ELETRICIDADE 

TARIFA BRANCA 
R$ 117,22 R$ 100,80 

 

A partir dos dados da “Tabela 14” se obtém as seguintes informações, a implementação 

do sistema domótico é 399,2% mais caro que a implementação do sistema convencional, aquele 

sem automação. Já sobre os gastos com energia elétrica, o sistema domótico gasta 18,9% a 

menos, por ano, quando se utiliza a modalidade tarifária convencional, porém, quando se utiliza 

a tarifa branca, a economia cai para 14,0% ao ano. 

Embora o sistema domótico apresente uma redução no gasto com energia elétrica, as 

vidas úteis dos equipamentos não são conhecidas. Portanto, não há como realizar análises 

econômicas para anos posteriores. 
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7. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade técnica e econômica da 

implementação de um sistema domótico, utilizando uma placa Arduino e módulos compatíveis, 

em um ambiente de estudo conhecido, que nesse caso foi utilizado a sala de jantar do autor 

deste trabalho. 

Conforme apresentado ao longo do texto, a implementação deste sistema sofre alguns 

problemas técnicos devido ao método utilizado na programação para a realização da 

dimerização das lâmpadas, às limitações do microprocessador da placa, o ATmega328, e dos 

módulos utilizados. O principal problema é o limite de dimerização do sistema domótico. Só é 

possível manter a intensidade de brilho das lâmpadas entre 30 e 75% e, como foi visto na análise 

técnica, em alguns momentos a intensidade necessária para satisfazer o recomendado pela NBR 

8995-1 é superior ao limite de 75%.  

Já no âmbito econômico, o sistema domótico mostrou uma economia de 18,94% no 

consumo de energia, quando comparado ao sistema sem automação. Porém o gasto para a 

compra e instalação dos equipamentos do sistema domótico é 399,2% mais caro do que para a 

compra e instalação sistema do sem automação. Enquanto isso, a economia monetária é de 

apenas 18,9% ao ano, utilizando a tarifa convencional da COPEL, e de 14,0% ao ano, para a 

tarifa branca. Esta economia na conta de eletricidade gera um payback de pelo menos 19 anos. 

Considerando que não são conhecidas as vidas úteis dos equipamentos utilizados na confecção 

do sistema, essa análise não é expressiva e nem representa a realidade. Portanto o fator 

econômico, neste caso, não pode ser o único critério de decisão sobre a implementação deste 

sistema. 

Porém, quando se trata de sustentabilidade e conforto, vemos que a domótica está no 

caminho certo, pois apesar de apresentar uma pequena redução no consumo energético, o 

sistema apresenta apenas algo em torno de 36W de potência instalada. Caso o sistema fosse 

aplicado em toda residência, aliada à uma arquitetura mais integrada, pensada para otimizar a 

iluminação natural em todos os cômodos, seria possível se obter economias energéticas mais 

expressivas. Além disso, esse sistema é uma solução para os usuários que buscam uma 

residência mais confortável, pois integrando o sistema de captação de voz à casa, permite muito 

mais agilidade nas ações cotidianas e agrega valor à edificação. 
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8. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Considerando os problemas técnicos encontrados durante a realização dos trabalhos, 

futuramente isso pode ser aperfeiçoado utilizando outras bibliotecas para a programação do 

sistema. Além disso, a utilização de outros microcontroladores, microprocessadores, outros 

tipos de módulos e sensores ou ainda, um software diferente, podem auxiliar a resolver o 

problema com a limitação da dimerização das lâmpadas, principal problema técnica da 

implementação do sistema domótico. 

Além disso, para resultar uma maior economia de energia, o estudo de ambientes com 

uma otimização da iluminação natural e cargas instaladas maiores, é aconselhável. 

Por fim, o estudo da viabilidade econômica do sistema não pôde ser feito de maneira 

completa devido às vidas úteis dos equipamentos não serem conhecidas. Portanto, recomenda-

se a reprodução deste trabalho com materiais que possuem esses dados previamente conhecidos.  
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APÊNDICE A – Especificações técnicas e resumo das ligações dos módulos e sensores 

usados na prototipagem do sistema domótico. 
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MÓDULO RECONHECIMENTO DE VOZ V3 

Especificações técnicas 

Tensão de operação: 4,5V à 5,5V DC 

Cada comando pode ter até 1500ms de voz (uma ou duas palavras) 

Corrente de operação: inferior a 40mA 

Conector P2 3,5mm para microfone 

Precisão de reconhecimento de voz: 99% 

Dimensões: 31 x 50mm 

Resumo das ligações 

TXD Ligado ao pino digital 7 da placa 

RXD Ligado ao pino digital 6 da placa 

VCC Ligado à alimentação de 5V da placa 

GND Ligada ao GND da placa 

SENSOR DE LUZ BH1750 – GY30 

Especificações técnicas 

Tensão de operação: 3V à 5V 

Interface: Serial I2C 

Resposta: próxima à do olho humano 

Resolução: 1 lx (lux) 

Faixa de medição: 1 ~ 65535 lx (precisão de 1 lx) 

Baixa variação de medição: aprox. 20% 

Dimensões: 32 x 15 x 2mm 

Resumo das ligações 

GND Ligado ao GND da placa 

ADD Desconectado 

SDA Ligado ao pino analógico A4 da placa 

SCL Ligado ao pino analógico A5 da placa 

VCC Ligado à alimentação de 3,3V da placa 

MÓDULO DIMMER PIC MC-8A – 127V 

Especificações técnicas 

Tensão para lâmpadas: 127V AC 

Tensão de operação: 5V DC 

Tensão entrada de disparo DIM: 5V 

Resistor: 15K 

Potência: 880W 

Corrente máxima: 8A (requer dissipador de calor) 

Dimensões: 62 x 34 x 18mm 

Resumo das ligações 

AC in Ligado à rede elétrica residencial 127V AC 

AC load Ligado às lâmpadas 

VCC Ligado à alimentação de 5V da placa 

ZC Ligado ao pino digital 2 (INT0) da placa 

DIM Ligado ao pino digital 9 da placa 

GND Ligada ao GND da placa 
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APÊNDICE B – Programação completa do sistema domótico. 
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// DEFINIÇÕES DO DIMMER --------------------------------------------------------- 

/* 

 * conexões: 

 * VCC -> 5V 

 * GND -> GND 

 * ZC -> digital 2 

 * DIM -> de acordo com a configuração abaixo (mas recomenda-se usar o pino 9) 

 */ 

#define PINO_ZC 2 

#define PINO_DIM 9 

volatile long luminosidade = 0; 

#define LIMITE_INFERIOR_DIMMER 30 

#define LIMITE_SUPERIOR_DIMMER 75 

// DEFINIÇÕES DO SENSOR DE LUZ (GY-30 / BH1750) --------------------------------- 

/* 

 * conexões: 

 * VCC -> 3.3V 

 * GND -> GND 

 * ADD -> desconectado 

 * SCL -> A5 

 * SDA -> A4 

 */ 

#define limitelux 200 

#include <Wire.h> 

#include <BH1750.h> 

BH1750 lightMeter(0x23); 

// DEFINIÇÕES DO RECONHECEDOR DE VOZ V3 ----------------------------------------- 

/* 

 * conexões: 

 * VCC -> 5V 

 * GND -> GND 

 * TXD e RXD -> de acordo com a configuração abaixo 

 */ 

#define TXDvoice 7 

#define RXDvoice 6 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "VoiceRecognitionV3.h" 

VR myVR(TXDvoice,RXDvoice); 

uint8_t records[7]; 

uint8_t buf[64]; 

#define onRecord    (0) 

#define offRecord   (1) 

// FUNÇÃO ZEROCROSS DO DIMMER (INTERRUPÇÃO) ------------------------------------- 

void zeroCross()  { 

  if (luminosidade>100) luminosidade=100; 

  if (luminosidade<0) luminosidade=0; 

  long t1 = 8200L * (100L - luminosidade) / 100L; 

  delayMicroseconds(t1); 

  digitalWrite(PINO_DIM, HIGH); 

  delayMicroseconds(6); 
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  digitalWrite(PINO_DIM, LOW);    

} //end zeroCross 

void setup() { 

  myVR.begin(9600); 

  Serial.begin(9600); 

// DEFINIÇÕES INICIAIS DO SENSOR DE LUZ --------------------------------------- 

  Wire.begin(); 

  if (lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE)) { 

    Serial.println(F("Sensor de Luz BH1750 iniciou sem falhas.")); 

  } 

  else { 

    Serial.println(F("Erro ao inicializar o Sensor de Luz BH1750.")); 

  } 

// DEFINIÇÕES INICIAIS DO DIMMER ---------------------------------------------- 

  pinMode(PINO_DIM, OUTPUT); 

// DEFINIÇÕES INICIAIS DO VOICE ----------------------------------------------- 

  if(myVR.clear() == 0){ 

    Serial.println("Reconhecedor de Voz OK."); 

  }else{ 

    Serial.println("Módulo Reconhecedor de Voz V3 não encontrado"); 

    Serial.println("Verifique as conexões e reinicie o Arduino."); 

    while(1); 

  } 

  if(myVR.load((uint8_t)onRecord) >= 0){ 

    Serial.println("Comando 'Ligar' carregado."); 

  } 

  if(myVR.load((uint8_t)offRecord) >= 0){ 

    Serial.println("Comando 'Desligar' carregado."); 

  } 

} //end setup 

void loop() { 

  float lux = lightMeter.readLightLevel(); 

  while (lux < 0 || lux > 65500){ 

    lux = lightMeter.readLightLevel(); 

    Serial.println("ERRO NA LEITURA DE LUMINOSIDADE!!"); 

    delay(50); 

  }  

  buf[1] = offRecord; 

    if (buf[1] == offRecord) { 

      detachInterrupt(0); 

    } 

    while (buf[1] == offRecord) { 

      lux = lightMeter.readLightLevel(); 

      Serial.print("Leitura no sensor de luz: "); 

      Serial.print(lux); 

      Serial.println(" lx"); 

      Serial.println("Lâmpada desligada!"); 

      myVR.recognize(buf, 50); 

      delay (500); 

    } // end while offRecord 
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    if (buf[1] == onRecord){ 

      luminosidade = LIMITE_INFERIOR_DIMMER; 

      attachInterrupt(0, zeroCross, RISING); 

    } 

    while (buf[1] == onRecord){ 

      lux = lightMeter.readLightLevel(); 

      myVR.recognize(buf, 50); 

      Serial.print("Leitura no sensor de luz: "); 

      Serial.print(lux); 

      Serial.println(" lx"); 

      Serial.print("Intensidade de brilho da lâmpada: "); 

      Serial.print(luminosidade); 

      Serial.println(" %"); 

      if (lux <= (limitelux-20)){ 

        if (luminosidade < LIMITE_SUPERIOR_DIMMER ){ 

          luminosidade = luminosidade + 5; 

        } 

        if (luminosidade == LIMITE_SUPERIOR_DIMMER){ 

          luminosidade = luminosidade; 

        } 

      } 

      if (lux >= (limitelux+20) ){ 

        if (luminosidade > LIMITE_INFERIOR_DIMMER){ 

          luminosidade = luminosidade - 5; 

        } 

        if (luminosidade == LIMITE_INFERIOR_DIMMER){ 

          luminosidade = luminosidade; 

        } 

      } 

      if (lux > (limitelux-20) && lux < (limitelux+20)){ 

        luminosidade = luminosidade; 

      } 

      myVR.recognize(buf, 50); 

      delay (2000); 

    } // end while onRecord 

} //end loop 
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APÊNDICE C – Monitor serial da prototipagem experimental do sistema domótico. 
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Sensor de Luz BH1750 iniciou sem falhas. 

Reconhecedor de Voz OK. 

Comando 'Ligar' carregado. 

Comando 'Desligar' carregado. 

Leitura no sensor de luz: 24.17 lx 

Lâmpada desligada! 

Leitura no sensor de luz: 24.17 lx 

Lâmpada desligada! 

Leitura no sensor de luz: 23.33 lx 

Lâmpada desligada! 

Leitura no sensor de luz: 23.33 lx 

Lâmpada desligada! 

Leitura no sensor de luz: 23.33 lx 

Lâmpada desligada! 

Leitura no sensor de luz: 23.33 lx 

Lâmpada desligada! 

Leitura no sensor de luz: 23.33 lx 

Lâmpada desligada! 

Leitura no sensor de luz: 23.33 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 30 % 

Leitura no sensor de luz: 101.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 35 % 

Leitura no sensor de luz: 114.17 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 40 % 

Leitura no sensor de luz: 125.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 45 % 

Leitura no sensor de luz: 138.33 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 50 % 

Leitura no sensor de luz: 148.33 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 55 % 

Leitura no sensor de luz: 160.00 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 60 % 

Leitura no sensor de luz: 171.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 65 % 

Leitura no sensor de luz: 181.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 182.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 180.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 182.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 182.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 181.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 180.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 181.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

1 

2 

3 
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Leitura no sensor de luz: 180.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 180.00 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 187.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 75 % 

Leitura no sensor de luz: 187.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 75 % 

Leitura no sensor de luz: 187.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 75 % 

Leitura no sensor de luz: 188.33 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 75 % 

Leitura no sensor de luz: 187.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 75 % 

Leitura no sensor de luz: 340.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 70 % 

Leitura no sensor de luz: 336.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 65 % 

Leitura no sensor de luz: 331.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 60 % 

Leitura no sensor de luz: 327.50 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 55 % 

Leitura no sensor de luz: 325.00 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 50 % 

Leitura no sensor de luz: 320.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 45 % 

Leitura no sensor de luz: 315.00 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 40 % 

Leitura no sensor de luz: 305.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 35 % 

Leitura no sensor de luz: 295.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 30 % 

Leitura no sensor de luz: 298.33 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 30 % 

Leitura no sensor de luz: 300.00 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 30 % 

Leitura no sensor de luz: 300.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 30 % 

Leitura no sensor de luz: 301.67 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 30 % 

Leitura no sensor de luz: 300.83 lx 

Intensidade de brilho da lâmpada: 30 % 

Leitura no sensor de luz: 300.00 lx 
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