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RESUMO

Dentro do contexto de automação residencial, o presente projeto se propõe a
desenvolver alternativas aos produtos existentes no mercado, visando à redução de
custos e a flexibilidade do sistema através da construção modular de tecnologia, onde,
uma central é responsável pelo processamento e gerenciamento de dados e a ela são
acoplados módulos que executam novas funcionalidades, de acordo com a necessidade
do cliente, aumentando-se a eficiência na produção da tecnologia, já que, o cliente não
adquira componentes que não serão utilizados e reduzindo-se o custo final do projeto,
pelo mesmo motivo. Como a pesquisa visa a inclusão social por meio de sistemas
automação residencial, se firmou uma parceria com a ADEFIP (Associação dos
Deficientes Físicos de Poços de Caldas), onde foram construídos dois módulos
utilizados para a estimulação visual de pacientes portadores de necessidades especiais,
tais funcionalidades diferem bastante das utilizadas em automação residencial e seu
desenvolvimento somente foi possível por conta da característica modular do sistema,
com isso se conseguiu adicionar a central básica de processamento os meios necessários
para suprir as necessidades dos atendimentos. O desenvolvimento do projeto também
deu origem a duas tecnologias que visam a sustentabilidade e a economia de energia.
PALAVRAS-CHAVE: automação residencial, sistema modular de controle, sistemas
embarcados, automação em eficiência energética, estimulação visual.
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1 INTRODUÇÃO

São evidentes os benefícios propiciados pelos avanços tecnológicos na
sociedade. A tecnologia no mundo evoluiu de tal forma que atualmente ela se tornou
uma peça fundamental para o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas,
principalmente por proporcionar facilidades que há poucos anos não poderiam ser
sequer imaginadas. E não demorou muito para que ela adentrasse as residências,
favorecendo o conforto, a segurança e a economia. Para esta modalidade tecnológica, é
dada o nome de automação residencial. (AURESIDE, 2007a).
No início de seu surgimento, como qualquer outra novidade, ela foi considerada
um símbolo de status e conveniência, mas com a melhor compreensão de seu papel,
passou a ser considerada uma necessidade, haja vista que oferece um nível de economia
altamente rentável. Tomando como exemplo um simples controle de iluminação, podese constatar uma nítida diminuição no consumo de energia, podendo chegar a incríveis
40%. Ao mesmo tempo, a vida útil das lâmpadas aumenta por volta de vinte vezes.
(AURESIDE, 2007a).
A Associação Brasileira de Automação Residencial (2014) ressalta três níveis de
interações, que são: (i) os sistemas autônomos, (ii) integração de sistemas e a (iii)
residência inteligente.
Nos “sistemas autônomos”, pode-se ligar ou desligar um dispositivo ou
subsistema, sem que eles tenham qualquer relação entre si, ou seja, cada um é tratado de
forma independente. Já a “integração de sistemas” consiste basicamente em um
controlador central, ao qual são conectados os subsistemas. Entretanto, cada subsistema
ainda funcionará de acordo com as especificações de cada fabricante. Na “residência
inteligente” há a possibilidade de o produto ser personalizado, podendo trabalhar de
variadas formas, ultrapassando a barreira das instruções pré-determinadas pelo
fabricante, dando, portanto, versatilidade e comodidade ao cliente.
Dessa forma, encontrou-se na tecnologia Bluetooth um potencial extremamente
interessante para sua utilização na automação residencial, em razão de seu custobenefício. Operando em uma frequência de 2,4 GHz, e podendo conectar-se a
dispositivos em um raio de até 10 m , com o uso do Bluetooth, podem ser integrados
alguns sistemas, tais como vigilância, acionamentos e controle de temperatura,
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utilizando-se apenas um smartphone, tablet ou computador como central de aplicações.
(SRISKANTHAN; KARANDE, 2002).
Chan e outros (2008) salientam que sob a ótica do conforto, esta tecnologia pode
estar contida numa categoria luxuosa ao mesmo tempo em que se encontra presente na
categoria da necessidade. Pessoas com idades avançadas e/ou portadoras de alguma
deficiência física encontram muitas dificuldades para se locomoverem. Para estes
indivíduos, o simples ato de acender uma lâmpada pode se configurar uma atividade um
tanto quanto delicada. Contudo, esses problemas podem ser facilmente resolvidos com
um projeto de automação. Apenas com um controle remoto, um smartphone ou um
computador, por exemplo, é possível controlar máquinas de lavar, geladeiras,
interruptores, acessar informações sobre o consumo de energia e muitas outras ações
semelhantes. Vários grupos de pessoas podem se beneficiar dessa tecnologia, hoje
restrita a uma classe seleta de pessoas que dispõem de recursos para tanto. Asilos,
retiros de idosos, associações de deficientes entre outras instituições podem se apoderar
de tais tecnologia desde que centros de pesquisa se disponham a realizar projetos como
o que se pretende nesse projeto.
O Brasil passa por uma transformação nas tarifas elétricas, que é a implantação
da chamada tarifa branca, onde o consumidor tem a possibilidade de pagar valores
diferentes em função do horário e do dia de consumo além de poder gerar sua própria
energia recebendo crédito caso venha a gerar mais do que consome. Um projeto de
automação residencial pode gerenciar o consumo e a geração de energia, além da água
de forma muito eficiente, evitando gastos desnecessários e até mesmo receita que
podem no final de mês ou de anos ser suficiente para cobrir o investimento nessa
tecnologia e dessa forma diminuir o consumo financeiro mensal de uma residência, um
condomínio ou instituição que normalmente dependem de contribuições de órgão
governamentais ou pessoas jurídicas e físicas. Podendo-se adequar a utilização da
energia elétrica nos horários mais convenientes, o próprio sistema gerenciará os gastos
para que esses diminuam, evitando o período onde a tarifa é mais cara. Sabe-se que a
rega incontrolada das plantas pode gerar desperdícios

de água ou prejudicar o

crescimento dessas plantas em casos de excessos, assim como acender as lâmpadas em
plena luz do dia pode consumir desnecessariamente energia elétrica.

Com as

tecnologias disponíveis hoje é extremamente viável e rentável automatizar esses
processos, como vetar o acendimento das lâmpadas enquanto estiver com claridade
natural suficiente e evitar o desperdício de água ou prejudicar o crescimento das plantas
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por meio de um sistema de irrigação inteligente, com sensores de umidade, que
verificam o momento mais adequado e a quantidade ideal de água que a planta precisa.
(AURESIDE, 2007b; ANEEL,2011).
Neste contexto, pretende-se propor neste projeto, a elaboração de um sistema de
automação predial completo, com sistema de controle inteligente, que vai desde
acionamentos ao gerenciamento de energia propriamente dito. O objetivo não é utilizar
de tecnologias prontas, que trazem consigo limitações e o preço elevado, mas sim,
projetar todo o hardware e software, desde placas de controle e acionamento até
aplicativos para mídias móveis como smartphone que já dispõem de um hardware
específico com sistema de comunicação sem fio via Bluetooth.
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1.1.

Problema
Como visto até aqui, há várias tecnologias disponíveis no mercado e

consequentemente, muitas empresas estão se especializando neste segmento, o que
contribui para um desenvolvimento tecnológico expressivo na área e uma maior gama
de produtos de diferentes preços e funcionalidades.
Percebe-se que os produtos que compõe o mercado estão se estagnando no
modelo autônomo, ou seja, têm diretrizes de funcionamento específicas de cada
fabricante e nenhuma possibilidade de interação com outros sistemas. Apesar desse tipo
de produto ser mais barato, seu custo benefício não é tão interessante, pois, como
realizam tarefas muito especificas, o cliente deve se adequar as restrições do produto, o
que na verdade deveria ser o contrário.
Sistemas mais completos, que tem maior interação e versatilidade, também se
encontram disponíveis no mercado. Tais produtos de adaptam à necessidade do cliente,
possibilitando configurações mais elaboradas e realização de tarefas mais complexas.
Tal tecnologia abrange um grupo bem menor de usuários, que buscam acima de tudo o
conforto. Contudo, esse sistema acaba se tornando pouco acessível, por conta de seu
preço elevado.
A grande barreira para a implantação de um projeto de automação predial sem
dúvida alguma é seu preço. Segundo Hattori (2011), o valor do investimento pode
chagar há 8% do valor total do imóvel.
A questão do novo modelo de tarifação de energia elétrica abre um leque muito
grande para se implantar um sistema gerenciador de gastos e receitas. Atualmente, o
mercado conta com sistemas que dão ao usuário ideias sobre os gastos energéticos e que
verificam se o acendimento de uma lâmpada é, de fato, necessário. Todavia, tais
produtos têm limitações e algumas restrições, como o preço e a questão de serem muito
específicos e não interagirem com os demais sistemas, o que dificulta a implantação e
limita as possibilidades do usuário de se fazer alterações. O que o mercado ainda não
tem disponível é um sistema voltado para a economia de energia, uma estrutura que dê
ao usuário a possibilidade de escolher os horários onde a redução nos gastos energéticos
se faz mais necessária. Quando se fala em energia, não é correto pensar somente em
energia elétrica. Em uma prédio ou residência, por exemplo, pode-se utilizar a energia
térmica do sol para esquentar a água, utilizando-a no banho e em outros serviços do dia
a dia. Um sistema completo pode gerenciar todas estas variáveis, propiciando mais
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comodidade e economia ao usuário, além de um melhor aproveitamento da energia
consumida.
Os sistemas de automação hoje em dia, mesmo gerando economia acentuada no
gasto de energia elétrica, estão totalmente voltados para a questão de conforto, o que os
tornam itens de luxo e não uma alternativa para o desenvolvimento sustentável das
residências, prédios, comércios e indústrias. A população de baixa renda e instituições
assistenciais acabam por ficar de fora deste mercado, não podendo usufruir dos
benefícios que a automação pode trazer para a redução de gastos e consequente
manutenção do meio ambiente. Em prédios, indústrias e comércios os custos podem ser
um atrativo que por sua vez terá como consequência a diminuição da demanda de bens
que estão se tornando escassos como a energia e a água. Outro ponto importante a ser
observado é que a automação residencial também se mostra eficiente na questão da
inclusão social. Pessoas com idade avançada e/ou portadoras de deficiência física, por
exemplo, podem desfrutar deste mercado, simplificando tarefas do dia a dia, como se
locomover até o interruptor para acender ou apagar a luz. Da mesma forma instituições
que abrigam idosos e deficientes podem oferecer aos seus clientes a liberdade de ainda
poderem realizar suas atividades diárias sem a dependência de alguém para atendê-los.

1.2.

Hipóteses
Encontra-se no mercado uma variedade enorme de produtos que utilizam os

modernos tablets e smartphones, como IHM (interface homem máquina), através de
aplicativos disponibilizados pelos fabricantes que é possível automatizar inúmeros
ambientes.
Outra forma de se fazer uma IHM é a utilização de um computador de baixo
custo para realizar estas tarefas. Com esse tipo de equipamento seria possível fazer a
interação entre sistemas novos ou já existentes. (BONINO; CATELLINA; CORNO,
2008)
O que não se leva em conta é a questão de que uma parcela dos usuários em
potencial não tem facilidade em lidar com tecnologias muito avançadas, ou seja, o
mercado se mostra muito focado em perfis de cliente muito específicos, que por sua vez
acaba desfavorecendo pessoas que poderiam estar usufruindo dos benefícios trazidos
por um projeto de automação residencial.
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1.3.

Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é, sobretudo, desenvolver um produto de baixo
custo que seja acessível a todo tipo de público, do mais leigo ao mais entusiasta, para
que assim, todos possam desfrutar dos vários benefícios que o projeto oferece, seja em
relação ao conforto ou a necessidade.
Alem de basear-se em tecnologias digitais, pretende-se também utilizar
tecnologias analógicas, uma vez que estas reduzem o custo do produto, abrindo um
leque de possibilidades para pessoas que não estão muito familiarizadas com
tecnologias como tablets ou notebooks, também possam desfrutar de um gerenciador de
energia, extremamente barato, eficiente e, principalmente, simples de se manusear.
A ideia principal é trabalhar com o desenvolvimento modular de tecnologias,
onde o cliente pode escolher o que necessita em sua residência no momento, podendo
no futuro, implementar mais funcionalidades ao sistema, sem que para isso, tenha que
mudar todo o projeto. Em suma, o usuário apenas irá adquirir o que deseja e acoplá-lo à
central de controle com um único ajuste, que dependendo da necessidade será apenas no
software. Isso reduz o custo de fabricação, pois certamente o item mais caro é a central
de controle, tendo em vista que o hardware não sofre alterações, mesmo que realize
funções diferentes.

1.3.1 Desenvolvimento modular
Será desenvolvido uma central de controle principal, capaz de integrar inúmeros
sistemas com funcionalidades diferentes, reduzindo o número de hardwares dedicados a
tarefas específicas, podendo-se assim extrair o máximo de desempenho de cada peça
que compõe o projeto.
Neste contexto também será desenvolvido um produto dedicado a economia e
melhor aproveitamento de energia, ou seja, será capaz de gerenciar o consumo de
energia elétrica, com diretrizes pré-definidas pelo usuário, onde será possível configurar
parâmetros como o horário onde a redução de consumo de energia elétrica é mais
crucial, podendo-se assim desfrutar melhor do novo modelo tarifário.
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Como observado as centrais de controle e gerenciamento são as peças
fundamentais em um projeto de automação residencial. Consequentemente são as que
tem o preço mais elevado. A alternativa a ser estudada neste projeto é a de se fabricar
uma central básica com o mínimo possível de componentes, mas que seja ao mesmo
tempo inteligente e versátil. O cliente escolherá as funcionalidades que deseja, por
exemplo, interagir com o imóvel por tecnologia Bluetooth ou pela internet para os mais
familiarizados com tecnologia, podendo-se também se utilizar de um controle remoto de
TV convencional, para os clientes mais leigos no assunto. Tais funcionalidades serão
acopladas a central básica de controle, de acordo com o desejado pelo usuário, ou seja,
não se pagará por um item que não se vai utilizar.

1.3.2 Central básica
A central básica envolve: (i) central de gerenciamento de energia e (ii) central de
controle. Ambas serão desenvolvidas com exatamente o mesmo hardware,
diferenciando-se apenas em software como exemplifica a figura 1, onde está ilustrada
apenas a central básica e alguns exemplos do que pode ser incorporado a ela. Os
objetivos deste equipamento são:
 Reduzir os custos de implantação de um projeto de automação residencial ou
predial;
 Ter versatilidade, para se adequar a diferentes tipos de clientes;
 Total interação com os subsistemas, onde o usuário terá total controle sobre o
seu imóvel;
 Realizar todo gerenciamento de energia do imóvel, adequando-se á diretrizes
pré-definidas pelo usuário;
 Gerenciar também outros tipos de energia, como a energia térmica. Por exemplo,
pode-se averiguar a temperatura da água contida no reservatório, e se caso a
água que vem do aquecedor estiver em temperatura menor que a do reservatório,
o sistema barrará sua entrada, até que o nível da água não esteja crítico;
 Gerenciar o sistema de iluminação, onde o usuário poderá ligar uma lâmpada
utilizando um tablet, smartphone ou controle remoto convencional. Ou seguindo
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configurações predefinidas pelo cliente, como o acendimento controlado pelo
nível de claridade do ambiente ou pelo movimento de pessoas no local;
 Integração de um sistema de segurança simples, capaz de identificar quando há
movimento indesejado e disparar uma sirene. Este sistema usará o mesmo sensor
utilizado para o sistema de iluminação, o que reduz o custo consideravelmente.

Figura 1 - Diagrama de blocos da central básica
Fonte: Elaborado pelo autor

1.3.3 Fonte inteligente
Para fazer a alimentação das centrais será desenvolvida uma fonte extremamente
simples, baseada em eletrônica analógica, ou seja, com componentes básicos de um
circuito lógico como o diodo. Esse dispositivo será capaz de alternar-se entre fontes de
energia, por exemplo, na falta de energia elétrica da rede automaticamente comuta para
a alimentação através de bateria de emergência, assim o sistema de alarme não ficará
vulnerável.
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Esse sistema poderá também atender ou priorizar a utilização de energias
renováveis, pois terá uma entrada prioritária de energia, podendo-se ser acoplado a ela
um painel fotovoltaico ou um gerador eólico, por exemplo, já que o novo sistema
tarifário permite a co-geração de energia elétrica, podendo obter até mesmo crédito
nessa produção.

1.4.

Justificativa
Este projeto tem por proposta principal, não a mudança do público a quem a

automação residencial se destina, e sim fazer com que os usuários com menor poder
aquisitivo também possam desfrutar desta tecnologia, seja por razões de conforto, busca
de economia ou segurança.
Alem disso o projeto usará de construção modular, ou seja, terá uma central de
controle padrão extremamente simplificada em termos de hardware, onde o usuário
acoplará o que quiser utilizar, como sensores de presença, interfaces de acionamento,
leitura de sensores, entre outros. Ou seja, o usuário não terá de pagar por um item que
não será utilizado, sendo assim tem-se um maior aproveitamento no investimento feito.
Outro item importante é a questão do melhor aproveitamento de energia, onde a
residência se adaptará às instruções definidas pelo usuário, como o horário onde a
economia de energia é mais crucial, em que o sistema passa a avaliar o consumo e
gerenciar os inúmeros gastos energéticos do imóvel, por exemplo, verificar se o
acendimento de uma lâmpada se faz necessário, com auxílio de sensores de
luminosidade e de presença, que por sua vez são extremamente baratos, ou se o tempo
gasto em um banho está ultrapassando o limite pré-definido pelo cliente.
Além disso, o projeto contribuirá com a questão da inclusão social, pois uma
pessoa que possui algum tipo de dificuldade de locomoção ou sensorial poderá ter
controle sobre sua residência sem precisar se deslocar para isso, pois com um simples
toque ou comando de voz pelo smartphone, módulo de reconhecimento de voz off-line
ou controle remoto convencional poderá passar instruções ao imóvel, como acender um
lâmpada, desligar a TV ou abrir o portão da garagem. Esses sistemas são facilmente
adaptáveis a prédios que abrigam um grupo de pessoas com debilidade como asilos e
instituições de cuidados de pessoas com deficiências.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

Tarifa Branca
Em 2011 a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou a alteração

da estrutura tarifária que se aplica ao setor de distribuição de energia. O novo
regulamento prevê a variação no preço da tarifa de acordo com o horário de consumo,
onde as tarifas serão mais baratas em períodos em que o sistema é menos utilizado.
(ANEEL, 2011).
O valor para o usuário da tarifa branca variará em três horários: ponta,
intermediário e fora de ponta. Quando se utiliza em horários de ponta e no intermediário
o valor cobrado pela energia é mais caro, ao mesmo tempo em que no horário fora de
ponta é mais barato. Salvo que em feriados nacionais e nos finais de semana, o valor
cobrado sempre será fora de ponta. (ANEEL, 2014).

2.2.

Comunicação
No intuído de reduzir os custos do projeto e agilizar a obtensão de resultados,

serão utilizados dois meios de comunicação, são eles: (i) Bluetooth, (ii) infravermelho.

2.2.1 Bluetooth
Segundo o site TELECO (2014a), Bluetooth é o nome dado ao protocolo de
rádio baseado em saltos de frequência de curto alcance (10 a 100 metros) que visa
complementar ou substituir ás redes convencionais que se estruturam através de cabos.
Em questão de segurança o protocolo Bluetooth utiliza a modulação FHSS que
promove constantes mudanças de frequências, delimitando á aquela que se faz
necessária para a manutenção da segurança, dividindo-a em até 79 canais durante um
segundo, permutando 1600 vezes, o que torna difícil a existência de dois dispositivos
utilizando a mesma frequência. (TELECO, 2014a)
Na figura 2 encontram-se listadas

as tecnologias de comunicação sem fio,

correlacionada pela taxa de transferência e alcance. Pode-se observar que o Bluetooth
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possui um valor de taxa de transferência média e seu alcance também dispõe de um
valor médio.

Figura 2 - Comparação gráfica da taxa de transferência versus alcance das redes
Fonte: TELECO, 2014

O site TELECO (2014a) lista algumas das aplicações do protocolo Bluetooth,
são elas:
 Transferência de arquivos em dispositivos móveis.
 Comunicação entre o computador e seus periféricos.
 Compartilhamento de áudio.
 Comunicação entre dispositivos, envio e recebimento de dados.

2.2.2 Infravermelho
Nesta técnica de transmissão são utilizados radiação infravermelha (radiação
com frequência inferior a da luz visível), operando a 1Mbps ou 2 Mbps. Esta técnica de
transmissão se restringe a ambientes fechados, pois, não é capaz de atravessar paredes
além de estar sujeita a interferências de outras fontes de radiação infravermelha, muito
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comum em ambientes com fontes de calor. A comunicação infravermelha se resume em
duas formas: (i) reflexão, (ii) linha direta. (TELECO, 2014b)
Na reflexão, a comunicação entre o emissor e o receptor é realizada através de
uma superfície de reflexão. Para isso não poderá existir nenhum tipo de obstáculo entre
as estações e o ponto de reflexão.
Já na comunicação direta, os sinais transmitidos são focados e dirigidos
diretamente ao receptor, sem a necessidade de um ponto intermediário entre eles, sendo
um exemplo o controle remoto das TVs convencionais.

2.3.

Microcontroladores Atmel AVR de 8 bits e 32 bits
Com baixo consumo de energia e alto nível de interação, os microcontroladores

Atmel® AVR® 8 e 32 bits oferecem desempenho, eficiência no consumo de energia e
flexibilidade. Além de serem baseados na arquitetura mais eficiente em termos de
código do mercado, para programação C e Assembler. ( ATMEL, 2014).
Na figura 3está

ilustrada o microcontrolador Atmega328p seguido das

respectivas funções de cada pino. Esse microcontrolador foi escolhido para a elaboração
do projeto, pelo seu baixo custo , eficiência energética, facilidade de manuseio e
programação.

Figura 3 - Microcontrolador ATmega328p, 28 PDIP
Fonte: Atmel, 2014.
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2.3.1 Funções básicas do Microcontrolador ATmega328p
A Atmel (2014) apresenta de forma detalhada o funcionamento do
microcontrolador ATmega328p, que estão ilustradas no diagrama de blocos da figura 4.
Não sendo o foco do projeto detalhar o funcionamento deste microcontrolador,
abaixo segue um resumo das principais funcionalidades, que justificam a escolha do
mesmo para a elaboração da pesquisa.
 Tensão de operação de 5V;
 São 14 pinos I/O digitais, dos quais 6 oferecem saída PWM;
 6 pinos de entrada analógica;
 40mA de corrente por pino I/O;
 Memória flash de 32KB;
 SRAM de 2KB;
 EEPROM 1KB;
 Tempo de clock de 16 MHz;

Figura 4 - Diagrama de blocos do microcontrolador ATmega328p
Fonte: Atmel, 2014.
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2.4.

Plataformas de desenvolvimento
Para a elaboração do projeto, em um primeiro momento serão utilizadas

plataformas de desenvolvimento, com o intuído de agilizar a obtensão de resultados. As
plataformas escolhidas são: (i) Arduino e (ii) App Inventor.

2.4.1 Arduino

Segundo Evans, Noble e Hochenbaum (2013), o

Arduino é uma placa de

desenvolvimento criada por Massimo Banzi, que procurava um meio barato e fácil para
se trabalhar com tecnologia.
No mercado até o momento encontra-se uma série de versões do Arduino, todas
baseadas em microcontroladores de 8bits da AVR. A mais recente e difundida versão é
o Arduino UNO, que utiliza um microcontrolador ATmega328p. O Arduino UNO
dispões de 14 pinos digitais, que podem ser configuradas como entrada e saída, e 6
entradas analógicas. (EVANS, NOBLE, HOCHENBAUM, 2013).
O hardware e software do Arduino são ambos de fonte aberta, o seja, que os
códigos, esquemas e hardware podem ser utilizados por qualquer pessoa e com qualquer
propósito, o que possibilita o desenvolvimento de novas placas,

com preço

extremamente baixo. Para a continuidade da proposta uma condição é exigida dos
usuários dessa tecnologia: que todos os projetos devem ser disponibilizados na
comunidade Arduino, para que assim outros desenvolvedores possam se beneficiar das
novas propostas de projeto e usos da tecnologia. (MCROBERTS, 2011).
Nas figuras 5 e 6 são mostrados a placa Arduino UNO, que foi escolhida como
base do projeto, e o esquema elétrico da placa, respectivamente, que são
disponibilizados no site oficial da Arduino, no qual usuários podem fazer cópias do
esquema ou alterar sua composição e estrutura caso tenham necessidade para novas
aplicações. mantendo somente os elementos básicos para o funcionamento da placa.
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Figura 5 - Arduino UNO
Fonte: Arduino, 2014.

Figura 6 - Esquema elétrico do Arduino UNO
Fonte: Arduino, 2014.
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2.4.2 App Inventor

O App Inventor é uma ferramenta grátis, destinada ao desenvolvimento de
aplicativo para smartphones com sistema operacional Android. A ferramenta baseia-se
no desenvolvimento em nuvem, portanto se pode construir aplicativos diretamente do
navegador web. ( MIT App Inventor, 2014a). Nas figuras 6 e 7 estão mostrados o
ambiente de desenvolvimento da parte gráfica no App inventor e o respectivo ambiente
de programação, respectivamente.

Figura 7 - Ambiente de desenvolvimento gráfico do App Inventor
Fonte: App Inventor, 2014b.

Figura 8 - Ambiente de programação do App Inventor.
Fonte: App Inventor, 2014b.
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2.5.

Diodo

O diodo é formado pela junção de semicondutores extrínsecos do tipo n e do
tipo p, com excesso de elétrons na banda de condução e excesso de lacunas na banda de
valência respectivamente. Quanto ao funcionamento do diodo em um circuito tem-se
duas possibilidade que são (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013):
 Polarização reversa: se um potencial externo de V volts for aplicado à
junção p-n de modo que o terminal positivo seja ligado ao lado n, e o
negativo no lado p, como mostrado na figura 9 no esquema à esquerda,
será observado um alargamento da região de depleção ou de carga
espacial. Esse alargamento acarreta um aumenta da barreira de potencial
que dificulta ainda mais a passagem da corrente, sendo somente
observada a corrente de saturação reversa que tem origem térmica;
 Polarização direta: se um potencial externo de V volts for aplicado à
junção p-n de modo que o positivo esteja ligado ao lado p e o negativo
ao lado n, como mostrado na figura 9, no esquema á direita, isso reduzirá
a barreira de potencial da junção até que essa não exista mais, permitindo
o fluxo de elétrons e lacunas, que ocorre pela diferença de concentração.
Nessa situação o diodo passa a conduzir, sendo observado em seus polos
apenas a tensão da barreira de potencial que varia de acordo com o
material utilizado. Nesse projeto será utilizado o diodo de silício, que
possui uma barreira de potencial em torno de 0,7V.

Figura 9 - Ilustração da polarização reversa (esquerda) e da polarização direta (direita).
Fonte: BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013.
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3 METODOLOGIA
O projeto está estruturado em um cronograma organizado da seguinte forma:
 Primeiramente se utilizará de prototipagem, juntamente com o Arduino para se
fazer as interações mais simples entre os módulos como: sensores de presença,
interfaces de acionamento de carga, sensores de temperatura e sensores de
umidade de solo;
 Posteriormente o foco será realizar todas as comunicações entre os módulos
individualmente com o Arduino, e então realizar a interação entre eles, ou seja,
fazer com que funcionem em um mesmo sistema. Será avaliado o consumo de
cada módulo, desempenho e nível de interação permitido e o quão relevante será
esse componente em um projeto de automação residencial;
 Após a avaliação dos módulos, será construída toda a parte de comunicação,
onde o usuário será capaz de interagir com o imóvel através do smartphone e/ou
controle remoto convencional. Nesta etapa será incorporada ao Arduino os
hardwares necessários para a comunicação (módulo Bluetooth e receptor de
infravermelho). Em um primeiro momento serão utilizados aplicativos e
controles já existentes para que assim se possa ter melhor compreensão da
tecnologia e do seu funcionamento. Posteriormente será desenvolvido o
protótipo do aplicativo capaz de fazer esta comunicação utilizando um
smartphone convencional com sistema operacional Androide, juntamente com a
escolha do controle remoto que mais se adequou ao projeto;
 Estabelecia a comunicação, se fará a interação entre os sistemas de acionamento
e gerenciamento com a comunicação, onde os dados enviados serão processados
e executados;
 Obtendo-se sucesso na comunicação, começará o processo de elaboração dos
protótipos, onde serão averiguados quais componentes são de suma importância
para o funcionamento do sistema, e quais itens podem ser considerados
supérfluos, para que assim se possa avaliar a relação custo/benéfico do produto.
 Encontrado os componentes necessários o protótipo começará a ser projetado.
 Terminado os protótipos, serão feitos testes com auxílio de osciloscópio,
multímetro, para se verificar o correto funcionamento do hardware;
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 Após verificação, os protótipos serão incorporados aos sistemas, substituindo,
por exemplo, o Arduino. Neste momento se fará a adequação do sistema à nova
central, primeiramente realizando tarefas básicas e depois fazendo a interação
entre os sistemas;
 Neste momento se faz necessário a construção definitiva do aplicativo que
controlará o sistema utilizando o protocolo Bluetooth , o que consiste em avaliar
as funcionalidades básicas que serão necessárias e as que o usuário poderá
alterar, de acordo com a sua necessidade. Nesse processo o cliente será capaz de
inserir o horário onde a economia de energia se faz mais necessária, poderá
também controlar os sistemas de iluminação e segurança. Também será
incorporada no aplicativo a opção de comandos por voz, para que assim usuários
que tenham deficiência visual também possam interagir com suas residências;
 Finalmente será projetada a fonte que alimentará o sistema, baseada em
dispositivos analógicos como o diodo. Serão utilizados osciloscópio, multímetro
e softwares de simulação para a avaliação da qualidade do produto obtido. A
fonte será capaz de comutar-se entre três entradas de energia elétrica
automaticamente, sendo que uma delas é preferencial, ou seja, tem prioridade
sobre as outras, podendo ser acopladas fontes de energia que não são constantes,
como as células fotovoltaicas.

Importante salientar que nesse projeto pretende-se também contribuir para o
aperfeiçoamento da tecnologia disponível no mercado, além de melhorar a relação
custo/benefício. Outro ponto importante é a possibilidade de oferecer tecnologia de
qualidade às pessoas como menor poder aquisitivo, assim abrindo o leque de usuários
da automação residencial.
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4 RECURSOS
Para realização do projeto faz-se necessário os equipamentos e mão de obra
discriminados na Tabela 1, onde se apresenta o custo total de R$11.531,00, porém todos
os recursor referentes a hardware e ferramentas se encontram disponíveis na instituição,
fazendo-se necessárias somente as bolsas para os alunos no valor de R$ 9600,00.
Tabela 1: Recursos necessários

Valor
Unitário

Qtde.

Total

Observação

R$ 400,00

1

R$ 400,00

Disponível na Instituição

R$ 400,00
R$ 39,00
R$ 1500,00
R$ 78,00
R$ 30,00
R$ 12,00
R$ 0,60
R$ 300,00
R$ 20,00
R$ 1500,00

12
1
1
2
5
5
10
2
2
1

R$ 4.800,00
R$ 39,00
R$ 1500,00
R$ 156,00
R$ 150,00
R$ 60,00
R$ 6,00
R$ 600,00
R$ 40,00
R$ 1500,00

Necessário comprar
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição

Fonte de Tensão Contínua

R$ 300,00

1

R$ 300,00

Disponível na Instituição

Real Time Clock
Sensor de temperatura
Receptor de IR
Placas para circuito impresso
10x10
Módulo reconhecimento de
voz
ATmega328
Osciloscópio
Total geral
Total necessário comprar

R$20,00
R$ 20,00
R$3,00

2
5
10

R$40,00
R$100,00
R$30,00

Disponível na Instituição
Disponível na Instituição
Disponível na Instituição

R$3,50

20

R$70,00

Disponível na Instituição

R$120,00

1

R$120,00

Disponível na Instituição

Item
Componentes Eletrônicos em
Geral
Bolsa de Iniciação Científica
Módulo Bluetooth
Medidor Eletrônico
Arduino
Sensor de presença PIR
Sensor de umidade de solo
LED emissor IR
LCD Gráfico
Controle remoto
Computador

R$12,00
10
R$ 1.500,00 1

R$120,00
Disponível na Instituição
R$ 1.500,00 Disponível na Instituição
R$11.531,00
R$9.600,00
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5 CRONOGRAMA

Atividades
Pesquisa da
tecnologia
Prototipagem
Testes em
laboratórios
Montagem do
protótipo
Testes Finais
Análise do
projeto
Redação
Preliminar
Revisões e
correções
Redação final
Apresentação

ma/ abr/ mai jun/

jul/ ago/

set/

out/ nov/ dez/

jan/

15

15

15

15

16

15

/15

15

15

15

15
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6 DESENVOLVIMENTO
Para a realização do projeto foram cumpridas três etapas básicas. Na primeira
fase foi utilizada a placa de desenvolvimento Arduino para elaborar as interações mais
simples entre os módulos como sensores de presença, interfaces de acionamento de
carga, sensores de temperatura e de umidade, interface Bluetooth e receptor/emissor
infravermelho. Nessa primeira etapa também se realizou os primeiros testes com a fonte
inteligente e a interface de acionamento de cargas. Na segunda foi construído o
aplicativo de gerenciamento, que possibilita a interação do cliente com a sua residência
utilizando um smartphone ou tablet com sistema operacional Android, e também nessa
etapa foram implementadas funções no controle remoto convencional que cumpre o
mesmo papel dos dispositivos supracitados, excluídos a mobilidade e comandos de voz.
Na terceira e ultima etapa se deu a construção dos protótipos, onde foram projetados e
construídos componentes como: Central Básica de Processamento, Interface de
Acionamento de Cargas e a Fonte Inteligente.
6.1.

Pesquisa e prototipagem
Nesse primeiro passo se realizou a pesquisa de mercado para se saber quais

produtos estão atualmente disponíveis ao consumidor, quais funcionalidades eles dispõe
e como reduzir os custos de implantação de tais produtos. Posteriormente se deu inicio o
processo de prototipagem, onde se deu inicio ao projeto dos módulos, utilizando a
matriz de contatos, responsáveis por realizar funcionalidades como: Acionamentos e
leituras de sensores. Com isso se pôde fazer as primeiras interações entre os módulos e
corrigir possíveis erros de projeto e de software. A figura 10 mostra todas as
funcionalidades de um sistema de automação residencial simples, integradas a placa de
desenvolvimento Arduino na qual a "Central Básica" é baseada, já que a plataforma
Arduino é de uso gratuito, com isso, além de se reduzir os custos finais do projeto, o
torna mais simples se ser realizado, podendo o cliente mesmo construir seu próprio
sistema de automação, já que todo o projeto será disponibilizado, inclusive os códigos
bases, assim o usuário precisará dispor de poucos conhecimentos de eletrônica e
programação, podendo assim aprender ou reforçar tais conhecimentos ao longo do
projeto.
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Também na figura 10 pode-se ver exemplificado perfeitamente o conceito de
construção modular, onde se observa que os módulos responsáveis por coletar e
transmitir informações, e realizar acionamentos são interligados a central (Arduino) de
acordo com a necessidade do cliente.

Figura 10 - Prototipagem, utilizando módulos como: Sensor de presença e de umidade de
solo, interface de acionamento de cargas e comunicação Bluetooth.
Fonte: Elaborado pelo autor

6.2.

Comunicação
Nessa etapa foram desenvolvidas as formas pela quais o usuário poderá interagir

com o sistema, são elas: (I) O smartphone com o qual o cliente se comunica com o
sistema através da tecnologia Bluetooth, (II) por meio de um controle remoto
convencional, utilizado em TVs, DVDs, aparelhos de som, etc...
6.2.1 Aplicativo de Controle
O aplicativo possibilita a interação do cliente com a sua residência, utilizando-se
de um smartphone ou tablet com sistema operacional Android. A escolha do sistema
operacional e da tecnologia pela qual foi realizada a comunicação foram escolhidas
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levando-se em conta a facilidade de projeto e de uso por parte do cliente e o custo de
implantação, podendo-se ambas serem substituídas de acordo com a necessidade do
usuário. Como dito acima o custo de projeto foi um dos fatores determinantes, dessa
forma se escolheu a plataforma de desenvolvimento App Inventor, que possui
linguagem de programação extremamente simplificada e em português, com isso o
cliente não apenas pode adquirir o aplicativo como também pode fazer alterações em
sua estrutura de programação, para que assim possa personalizá-lo da forma que julgar
necessário, sem que para isso precise dispor de conhecimentos avançados de algoritmos,
pois a estrutura apresentada pela plataforma supracitada é extremamente intuitiva e de
fácil compreensão. O projeto do aplicativo se encontra disponível no seguinte endereço
(https://goo.gl/fqPKZT), para que qualquer pessoa interessada em implementar um
projeto de automação residencial possa baixá-lo e efetuar modificações ou não.
A figura 11 mostra a tela inicial do projeto do aplicativo, nela é possível se fazer
alterações na parte gráfica e de interação do aplicativo, como: adicionar botões,
imagens, planos de fundo, método de comunicação, entre outras.

Figura 11 - Figura 26: Tela de seleção do projeto do Aplicativo de Controle
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Na figura 12 se encontra uma fração da estrutura de programação que atribui as
funcionalidades ao aplicativo, essa parte em específico é responsável por receber os
comando de voz do usuário, decodificados e enviá-los a central e assim ela realiza a
operação desejada. Por exemplo, quando o usuário diz o comando "Luz", o aplicativo o
decodifica, compara com o banco de dados, e se há alguma funcionalidade associada a
tal palavra, ele envia via Bluetooth uma letra, nesse caso a letra "a", para a central, que
irá recebê-la e executar a funcionalidade desejada. Como se pode observar a linguagem
utilizada pela plataforma é extremamente simplificada e intuitiva, com isso o cliente
pode fazer alterações facilmente, como mudar os códigos de voz, e assim fazer com que
o projeto se adéque a suas necessidades.

Figura 12 - Tela de programação do Aplicativo de Controle
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

A figura 13 mostra a tela inicial do aplicativo desenvolvido, nela é possível se
observar os botões pelos quais o usuário poderá interagir com a sua residência, os
botões responsáveis pela conexão com a central e o botão que é responsável por ativar a
funcionalidade de comandos por voz, pela qual usuários que possuam deficiência física
possam realizar tarefas como, ligar uma lâmpada ou mudar o canal da TV. Ressaltandose que o cliente pode realizar as alterações que julgar necessárias no aplicativo.
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Figura 13 - Tela Inicial do Aplicativo de Controle
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

6.2.2 Controle remoto convencional
O usuário também pode interagir com o sistema através de um controle remoto
convencional, podendo ser até um reutilizado, dessa forma consegue-se reduzir
consideravelmente os custos, já que o único componente necessário para essa
comunicação além do controle remoto é um componente chamado de receptor IR, que é
amplamente utilizado nos eletrodomésticos, podendo também ser reutilizado. A figura
14 mostra o controle e o receptor IR utilizados. A utilização desse modo de
comunicação é interessante por conta que, mesmo nos dias atuais, há pessoas que não se
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habituaram a utilizar os smartphones, um grande exemplo são pessoas idosas, para eles
essa tecnologia está infinitamente mais acessível. Outro ponto interessante é a
possibilidade de se reutilizar componentes com isso além de se reduzir os custos, se
reduz o descarte de produtos eletrônicos, que são altamente poluentes ao meio ambiente.

Figura 14 - À esquerda o receptor IR e à direita o controle remoto utilizado
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

6.3.

Pesquisa de componentes e construção dos protótipos
Com base nas pesquisas realizadas pode-se observar que a grande barreira para a

utilização de um sistema de automação residencial é o seu elevado custo de implantação
e a total incompatibilidade entre os produtos oferecidos por diferentes marcas. Desta
forma foram construídos protótipos que além de apresentarem baixo custo, oferecem um
nível maior de interação, podendo-se utilizá-los com produtos de diferentes marcas e
modelos. Para isso o projeto se baseou na CMT, constituída por uma central responsável
por gerenciar os demais sistemas, a "Central Básica de Processamento" responsável por
gerenciar a interação entre o usuário e os sistemas de controle e medições, alimentados
pela "Fonte Inteligente", também desenvolvida nesse projeto. Para o acionamento de
equipamentos foi construído um componente chamado de "Interface de Acionamento de
Carga". Para a questão do consumo de energia elétrica e outros insumos foi construído
um componente chamado de "Aquisição de Dados de Consumo".
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6.3.1 Central Básica de Processamento
O produto que possui o maior custo em um sistema de automação residencial é a
central de processamento, que é o componente encarregado por gerenciar todos os
sistemas, como: (I) Sitemas de iluminação, (II) sistema de irrigação, (III) sistema
multimídia, (IV) sistema de alarme, entre outros. Nesse contexto se observou a
necessidade de se reduzir tais custos, e para isso utilizou-se da CMT, onde cada
funcionalidade é dada por um módulo, ou seja, o cliente adquire os módulos que julgar
necessário sem ter que pagar por nada que não for utilizar fato.
Para a construção da Central Básica de Processamento, primeiramente se levou
em consideração quais componentes eram essenciais para o seu correto funcionamento e
quais eram supérfluos aos olhos do cliente, para se chegar a tal conjuntura de
componentes foram consultados os projetos da placa de desenvolvimento Arduino, que
é uma plataforma de livre utilização e gratuita e a documentação do microcontrolador
ATemega 328p-pu, ambas citadas na introdução. Com isso se conseguiu reduzir
consideravelmente os componentes utilizados na Central Básica de Processamento em
relação as centrais disponíveis no mercado, e em relação ao próprio Arduino, e com isso
o seu custo de projeto e de implantação. A figura 15 mostra a comparação de
componentes do Arduino e da Central Básica, fica nítido que muitos foram removidos,
sem que afetassem o funcionamento da placa, o bloco de regulação de tensão e barra de
alimentação, deu origem a um outro dispositivo chamado de " Fonte Inteligente" Que
será abordado logo asseguir.

Figura 15 - Fluxograma comparativo de componentes entre o Arduini (à esquerda) e a Central
Básica (à direita).
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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No projeto da Central Básica tomou-se o cuidado de se fazer um produto sobre
tudo de baixo custo, mas também de fácil construção, para que assim o usuário, possa
construir sua própria Central Básica em casa, para isso no projeto foram utilizados
softwares como o CAD Eagle, que possui licença gratuita para placas de até 10cm, que
é mais do que suficiente para a proposta do projeto. A figura 16 mostra o circuito
elétrico da Central Básica, como ele o usuário que for construí-la poderá fazer até
mesmo alterações que julgar necessárias, como por exemplo, remover o cristal oscilador
de 16MHz e seus dois capacitores e utilizar o cristal interno de 8Mhz do próprio
microcontrolador, isso pode ser feito para aplicações onde só serão utilizadas funções de
acionamentos. A partir do circuito elétrico pode se gerar o fotolito (figura 17), que nada
mais é que a foto do circuito, imprimindo-a em uma folha de papel fotográfico o usuário
poderá transferi-la para uma placa de circuito impresso com o auxilio de um ferro de
passar roupas, esse método além de ser muito eficiente, é extremamente barato.

Figura 16 - Circuito elétrico da Central Básica de Processamento
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 17 - Fotolito do circuito elétrico da Central Básica
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

A figura 18 mostra o protótipo, que foi construído utilizando-se o método de
construção supracitado, o que mostra que o processo é simples e eficaz. Na figura 19 se
pode observar o primeiro teste da Central Básica utilizando-se o Arduino como fonte de
alimentação, nesse teste foi utilizado um programa padrão de testes, que consiste em
piscar um LED, o que atesta o correto funcionamento do protótipo.
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Figura 18 - Protótipo da Central Básica
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 19 - Teste da Central Básica de Processamento
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

6.3.2 Fonte Inteligente
O sistema de automação residencial necessita de uma fonte de alimentação de
energia elétrica, que no caso do presente projeto é de (5V CC), e o componente
responsável por essa tarefa é a Fonte Inteligente. Esse componente além de fornecer
energia elétrica regulada (5V CC) para o sistema, possui outra funcionalidade, a de
comutação entre diferentes fontes, ela é capaz de alternar entre três fontes de energia
distinta, possuindo uma entrada prioritária, a qual se conectam fontes intermitentes de
energia, como pequenos geradores eólicos ou painéis fotovoltaicos, a Fonte Inteligente
verifica quando a entrada prioritária está disponível e se ela é capaz de alimentar o
sistema eficientemente. Às outras duas entradas podem ser conectadas a rede elétrica
convencional e a um bateria de segurança, que em caso de falta de energia (provinda da
rede ou da fonte intermitente) assume o papel de alimentação, sem que o sistema sofra
perturbações com essa comutação, essa propriedade é muito interessante em sistemas de
alarme, pois mesmo se a energia da rede elétrica for cortada a bateria não deixará a
residência vulnerável.
A figura 20 exibe o circuito elétrico da Fonte Inteligente sendo simulado no
software NI Multisim, o arquivo de simulação está disponível no endereço
(https://goo.gl/FHsHUP), como se pode observar os componentes utilizados são

37
extremamente simples e de baixo custo, sendo basicamente diodos. O funcionamento da
Fonte Inteligente é de igual simplicidade, tendo como exemplo os diodos D1 e D2,
como os níveis de tensão são diferentes (os valores das fontes devem ser respeitados),
quando uma delas ou quando a de maior valor, que nesse caso é a da rede elétrica,
estiver disponível, ela que fornecerá energia ao sistema, isso se faz análogo para os
diodos D3 e D4. A figura 21 mostra o circuito elétrico projetado no software CAD
Eagle e a figura 22 o respectivo fotolito, ambos podem ser modificados pelo usuário e
construídos a partir do processo descrito anteriormente. A figura 23 mostra o protótipo
construído da Fonte Inteligente. O fluxograma que exemplifica o projeto da fonte pode
ser observado na figura 24.
Como o projeto é baseado na CMT a Fonte Inteligente pode ser substituída por
qualquer outra disponível no mercado, desde que forneça (5V CC), isso trás autonomia
ao usuário, mas vale ressaltar que o custo/benefício da Fonte é extremamente elevado e
isso aliado a facilidade de projeto a torna um componente interessante para um sistema
de automação residencial.
Vídeos mostrando o funcionamento da Fonte Inteligente estão disponíveis em
(https://goo.gl/Uy5QNl) e (https://goo.gl/k7JuKC).

Figura 20 - Simulação do circuito elétrico da Fonte Inteligente
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 21 - Circuito elétrico da Fonte Inteligente no CAD Eagle
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Figura 22 - Fotolito da Fonte Inteligente
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 23 - Protótipo da Fonte Inteligente
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Figura 24 - Fluxograma da Fonte Inteligente
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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6.3.3 Interface de Acionamento de Carga
A interface de acionamento de carga é responsável por "repassar" comandos
on/off, do microcontrolador para sistemas de maior potência, ou seja, para ligar
lâmpadas, motores ou válvulas. Esse tipo de circuito é amplamente utilizado no meio da
eletrônica e elétrica de potência. A figura 25 mostra o circuito elétrico da interface, onde
o diodo D1 é responsável por proteger o restante do circuito contra a tensão de
polarização contrária que é gerada pelo relé no instante em que sua bobina é desligada,
o transistor Q1 e o acoplador óptico OK1 são responsáveis por proteger a Central
Básica de eventuais perturbações que possam ocorrer na rede elétrica. A figura 26
apresenta o respectivo fotolito, dessa forma o cliente pode utilizar os processos descritos
anteriormente para projetar seu próprio produto. A figura 27 mostra o protótipo
construído.
Vale ressaltar que o usuário pode substituir esse módulo por qualquer outro
similar disponível no mercado, isso só é possível por conta da CMT.

Figura 25 - Ciruito elétrico da Interface de Acionamento de Cargas
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 26 - Fotolito da Interface de Acionamento de Cargas
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Figura 27 - Protótipo da Interface de Acionamento de Cargas
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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6.3.4 Aquisição de Dados de Consumo
O módulo ADC é um dispositivo destinado á economia de energia elétrica, ele é
capaz de coletar dados como: data, hora e valor da corrente consumida, essas medidas
podem provir de um equipamento específico ou de um sistema. Esses dados são salvos
em um cartão MicroSD, que é amplamente utilizado nos dias de hoje, tornando sua
utilização extremamente fácil.
O módulo ADC é construído a partir da Central Básica de Processamento, isso é
possível por conta CMT, ou seja, o usuário pode "transformar" sua Central Básica em
um módulo ADC, que poderá realizar até cinco medidas simultâneas. Com ele se pode
verificar em qual horário o consumo de energia elétrica de determinado equipamento ou
sistema é mais elevado, para que assim se possa desfrutar dos benefícios da nova
tarifação energética descrita anteriormente.
A figura 28 mostra a montagem a partir da Central Básica do módulo ADC, para
realizar a medida de consumo de uma lâmpada de consumo médio de 160mA, são
acrescidos a Central três componentes, são eles: (I) Sensor de corrente, (II) relógio em
tempo real e (III) interface para conexão do cartão MicroSD. A imagem deixa claro um
beneficio e um contra da CMT, o primeiro é a versatilidade, o cliente não necessita de
adquirir outra Central, somente acopla à ela os módulos e faz uma pequena alteração no
software, que será disponibilizado, o segundo é o tamanho final do produto, se todos os
módulos fossem projetados juntamente com Central em uma única placa o seu tamanho
seria reduzido consideravelmente. Na figura 29 se pode ver o fluxograma que
exemplifica a montagem do módulo a partir da Central Básica de Processamento. A
figura 30 mostra o arquivo tipo texto gerado pelo módulo ADC e a figura 31 o gráfico
de consumo gerado a partir dos dados.
Para se ter certeza que os dados coletados pelo módulo ADC são confiáveis,
foram realizados teste utilizando um injetor de corrente e um amperímetro para
confrontar os dados, e o módulo se mostrou bastante preciso, levando-se em
consideração que a finalidade do módulo é a aquisição de dados para melhor controle de
consumo do cliente e não para tarifação. A figura 32 mostra os dados coletados com o
ADC em comparação com o amperímetro.
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Figura 28 - Montagem do módulo ADC
Elaborado pelo autor, 2016

Figura 29 - Fluxograma da montagem do módulo ADC
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

44

Figura 30 - Dados gerados pelo módulo ADC
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Figura 31 - Gráfico de consumo gerado a partir dos dados coletados pelo módulo ADC de uma
lâmpada de consumo médio de 160mA
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 32 - Comparação de resultados do módulo ADC
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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7 RESULTADOS OBTIDOS
A partir dos protótipos projetados nesse projeto o usuário poderá implementar
inúmeros sistemas de automação residencial. Portadores de deficiência poderão utilizar
os recursos como comandos por voz, onde poderão interagir com a TV, sistemas de
iluminação e inúmeros eletrodomésticos. Abaixo seguem alguns exemplos de sistemas
de automação residencial, eles poderão ser mais bem observados no vídeo que está
disponível no endereço (https://goo.gl/TE5sdX).

7.1.

Sistemas de iluminação
As Figuras 33 e 34 mostram o controle de um sistema de iluminação, utilizado

as comunicações Bluetooth e controle remoto convencional feito a partir da Central
Básica, Fonte Inteligente e Interface de Acionamento de Carga.

Figura 33 - Sistema de controle de iluminação via Bluetooth e controle remoto
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 34 - Sistema de controle de iluminação via Bluetooth e controle remoto
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

7.2.

Comandos por voz
As figuras 35 e 36 mostram um exemplo de sistema responsável por fazer o

controle de uma TV, utilizando-se de botões disponibilizados no aplicativo e da
funcionalidade de comandos por voz, a ultima é voltada a usuários que possuam
deficiência física, dessa forma se pode fazer o controle da TV (volume, canal, menus,
entre outros) apenas por comandos de voz, o que traz mais conforto e independência a
tais usuários.
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Figura 35 - Sistema para controle de uma TV
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Figura 36 - Sistema para controle de uma TV
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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7.3.

Sistema de alarme
A figura 37 mostra um sistema simples de alarme, como o projeto é baseado na

CMT, pode-se utilizar o mesmo sensor de presença para o sistema de alarme quanto
para acionamento inteligente de lâmpadas, com isso o custo de implantação de um
sistema desse tipo.

Figura 37 - Sistema de alarme implementado utilizando a Central Básica de Processamento
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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7.4.

Apresentações e premiações
O projeto foi apresentado no II Fórum de iniciação cientifica da PUC Minas

Poços de Caldas, realizado nos dias 14, 15 e 16 de março de 2016, onde o bolsista
explanou sobre os conceitos gerais que envolvem o projeto, e sobre seus benefícios, a
figura 38 mostra o autor na referida apresentação.
O projeto do módulo ADC foi contemplado com a premiação em primeiro lugar
na 7° Mostra de Projetos, Engenharia Elétrica, PUC Minas, Poços de Caldas, a
apresentação além de abordar as funcionalidades do módulo ADC mostrou o poder da
CMT, pois utilizando-se a mesma Central Básica de Processamento se construiu outro
módulo, denominado de " Controle de Dados de Acesso", destinado a auxiliar no fluxo
de pessoas nos laboratórios do curso. A figura 39 mostra o certificado recebido pelo
aluno.

Figura 38 - Apresentação do projeto no II Fórum de Iniciação Cientifica da PUC Minas Poços
de Caldas
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Figura 39 - Certificado de premiação da 7° Mostra de projetos, Engenharia Elétrica, Poços de
Caldas, recebido pelo autor pela apresentação do módulo ADC.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

7.5.

Redução de custos
Como o projeto não se focou em somente utilizar-se de dispositivos disponíveis

no mercado, e sim em desenvolver novas tecnologias, baseando-se na CMT, esse
processo resultou não somente na redução de custos de construção e no valor final do
produto, mas também na utilização supérflua de componentes eletrônicos, que
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posteriormente serão descartados pelo usuário, dessa forma o se reduz impacto
ambiental causado por esse tipo de material e fomenta a ideia de reutilização de
dispositivos que seriam anteriormente discartados.
A Central Básica de Processamento é um dispositivo baseado na placa de
desenvolvimento Arduino, que por sua vez se baseia na arquitetura disponível na
documentação do microcontrolador ATmega 328-p-pu, comparando-se diretamente o
custo em se produzir a Central Básica de Processamento e a se adquirir uma placa
Arduino, a redução nos custos gira em torno de 83%. Quando se compara a Central
Básica de Processamento com uma central similar disponível no mercado (que realiza
exatamente as mesmas funções) a economia chega a impressionantes 93%, tais dados
estão disponíveis na apresentação realizada pelo autor ao II Fórum de Iniciação
Científica,

PUC

Minas,

(https://goo.gl/k3xKzD).

Poços

de

Caldas,

disponível

no

endereço
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8 PARCERIA COM A ADEFIP (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS
DE POÇOS DE CALDAS)
A fim de fundamentar as possíveis aplicações do presente projeto, se buscou uma
parceria junto a ADEFIP. Através de reuniões se explanou todo o projeto, com isso
obteve-se grande retorno sobre a aplicabilidade da tecnologia desenvolvida para a
inclusão social de portadores de deficiência física e neurológica. Em tais reuniões se
percebeu que a própria instalação da associação apresentava uma grande limitação, em
sua sala onde são realizadas atividades de estimulação visual, em que as monitoras
faziam os tratamentos de uma maneira improvisada por não haver produtos destinados a
tais funcionalidades. Estas funcionalidades são basicamente de acionamento de luzes
coloridas, o que se encaixa perfeitamente nas funcionalidades propostas por um sistema
de automação residencial, desta forma, foram propostos três produtos que serão
utilizados na sala supracitada, são eles: (I) Cortina de Luzes; (II) ..., (III)....
Tais módulos provam o poder da Construção Modular, pois para fabricação dos
produtos, será utilizada a Central Básica de Processamento, e serão acrescidos a ela
apenas o que for necessário para o seu funcionamento, o que não daria para fazer com
uma Central destinada única e exclusivamente para a automação residencial. Além
disso, todos os módulos acima contam com manuais de construção detalhados, para que
outras instituições possam utilizar a ideia, montar sua própria sala de estimulação visual
e também fazer as alterações que julgarem necessárias, tais manuais serão
disponibilizados nos anexos deste mesmo documento.
7.6.

Módulo Cortina de Luz

O módulo Cortina de Luz consiste em mangueiras luminosas feitas de LED’s de
variadas cores, onde o seu acionamento é feito utilizando um smartphone ou tablet com
sistema operacional Android. O módulo torna o atendimento mais dinâmico, pois, o
paciente pode até tocar nas “luzes” o que também facilita a interação entre a monitora e
o paciente, já que anteriormente os atendimentos eram feitos de maneira improvisada,
utilizando-se luzes de lanternas, bolas coloridas e telas de dispositivos eletrônicos.
Este módulo evidencia o poder da Construção Modular de tecnologias, pois mesmo
tendo aplicação totalmente diferente de um projeto de automação residencial, para sua
construção se utilizou a Central Básica de Processamento, onde foram feitas somente
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algumas alterações no software de controle e se adicionou mais um periférico, que é
responsável pela conversão da energia elétrica que será utilizada nas mangueiras, este
dispositivo é basicamente uma ponte retificadora de diodos, que converte energia CA
em CC. No mercado atualmente não há produto semelhante destinado a estimulação
visual, e adaptar uma central comum, destinada à automação residencial é uma tarefa
difícil, se não impossível, pois existem produtos com funcionalidade muito especificas e
que não podem ser reconfigurados para realizar outras tarefas, sem mencionar o preço
de tais produtos, que são extremamente elevados.
A Figura 40 mostra o módulo em funcionamento, como se vê, em sua construção se
teve o cuidado de escolher materiais fáceis de serem encontrados e manuseados, os
mesmos cuidados foram tomados para a escolha dos componentes eletrônicos, e com o
manual de construção mostrado no ANEXO 1 qualquer pessoa pode reproduzi-lo,
mesmo que não possua conhecimento em eletroeletrônica.

Figura 40 - Módulo Cortina de Luz.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

A Figura 41 mostra a interface do aplicativo de controle, este é exatamente o mesmo
aplicativo mostrado no item 6.2, o que difere os mesmos é somente a interface gráfica,
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onde se acrescentou o logo da instituição e os botões referentes a cada cor da cortina de
luz.

Figura 41 - Aplicativo de controle EV_ADEFIP para dispositivos Android
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

7.7.

Módulo Quadro de Luz

O módulo Quadro de Luz segue a mesma ideia da Cortina de Luz, diferenciando-se
somente pela variedade e quantidade de cores que o mesmo pode ter e pelo fato que
nesse módulo se trabalha melhor o campo de visão do paciente. A Figura 42 mostra o
Quadro de Luz já montado na sala de estimulação visual da ADEFIP. Como se pode ver
na imagem, todas a luzes são de cor branca, decidiu-se desta forma pois em cima de
cada LED será colocado um pote transparente, onde nele será alocado um plástico
translucido das cores que as monitoras da ADEFIP desejarem, desta forma se
conseguirá efetuar a troca das cores sem que para isso se tenha que desmontar o
circuito.
Esse módulo também é controlado por um aplicativo, que novamente é o mesmo
aplicativo citado anteriormente, onde somente foram incluídos alguns botões e sua
interface gráfica foi modificada de modo a se adequar ao projeto, a Figura 43 mostra a
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interface do aplicativo, outro ponto a se destacar é que o mesmo é personalizável, de
acordo com as cores escolhidas no Quadro de Luz.
A construção do Quadro de Luz está detalhada no ANEXO 2, lembrando sempre é o
projeto pode ser replicado em sua totalidade mas também podem ser feitas alterações
para que o mesmo se adeque a necessidade de cada um.

Figura 42 - Quadro de Luz.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Figura 43 - Aplicativo de controle do Quadro de Luz.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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9 DIFICULDADES
As maiores dificuldades quanto à pesquisa em si, se deram nas etapas de
"pesquisa e prototipagem" e " construção dos protótipos", por serem as etapas onde se
definiram o escopo geral do projeto, que por sua vez foram as que mais demandaram
tempo e conhecimento técnico.
Na etapa de pesquisa e prototipagem a maior dificuldade foi a de se definir as
tecnologias pelas quais o projeto se estruturaria e quais plataformas de desenvolvimento
se utilizaria para sua realização, já que a questão do custo é um ponto crucial, essas
deveriam se de baixo custo ou gratuitas. Definidas as plataformas o foco foi a de se
adequar as tecnologias com as disponíveis no mercado, para que realizassem as mesmas
funcionalidades, mas que aliado a isso possuíssem menor custo de implantação.
A etapa de construção dos protótipos de longe foi a mais trabalhosa e a que mais
demandou tempo do autor. Nesse momento foram feitas pesquisas com o intuito de se
reduzir os componentes utilizados nos protótipos, de forma que aliassem o perfeito
funcionamento ao não desperdício de tecnologia, para que assim fosse repassado ao
cliente um preço mais justo. Esse procedimento de certa forma é complicado no ponto
de vista de que, envolve inúmeras avaliações e comparações de documentos
disponibilizados pelos fabricantes, além de testes computacionais para avaliar os
funcionamentos. O processo de construção dos protótipos, também se avaliou a forma
como esses seriam projetados, para que assim o usuário pudesse construir seu próprio
sistema em casa e isso demanda muitas horas de pesquisa e testes para verificar a
eficácia dos métodos apresentados. Também nessa etapa se observou que não se poderia
aplicar um sistema de automação residencial e um de medidas de consumo a uma
mesma Central Básica de Processamento, por conta da própria limitação da arquitetura
do microcontrolador o processamento é feito de forma serial, o que tornaria o sistema
impraticável, pois, o processo ficaria estacionado em certas linhas de programação,
comprometendo a segurança do sistema, para resolver esse problema se decidiu por
desenvolver o módulo ADC, que foi muito bem aceito pelo público, pois, recebeu uma
premiação muito importante que foi descrita acima.
Outro ponto onde se encontrou grande dificuldade foi na construção dos módulos
dedicados à estimulação visual, pois para a construção dos mesmos se necessita de
espaço e ferramentas especializadas, mesmo a universidade tendo grande parte dos
utensílios utilizados, não há espaço físico dedicado para o desenvolvimento de projetos
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de pesquisa e os mesmo devem ser construídos em laboratórios, inviabilizando a correta
armazenagem do mesmo, ainda se tratando dos laboratórios, o aluno bolsista do projeto,
Talisson de Souza Barbosa, teve acesso negado aos mesmos no período de férias,
impossibilitando assim o correto avanço no desenvolvimento. Para contornar tais
transtornos os produtos foram desenvolvidos e montados na residência do referido
bolsista e do orientador do projeto, Dr. Luis Fernando Delboni.
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10 ANEXO 1
Primeiramente lembramos que o presente texto é apenas uma sugestão para a
construção do módulo, onde o usuário pode replicá-lo em sua totalidade ou efetuando os
ajustes que julgar necessários para que o mesmo se adeque a sua necessidade.
Para construção deste módulo podem ser utilizadas duas variedades de “mangueiras
de luz”, a que se usou já vem pronta, enquanto a outra precisa de uma montagem por
parte do usuário, pois consiste em uma fita de LED que será introduzida em uma
mangueira transparente. Optou-se pela manguei já pronta com o intuito de se facilitar o
trabalho, mas a segunda alternativa se mostra mais eficiente, já que necessita de menos
cuidados quanto à isolação e elimina a construção de um componente, que será
abordado no presente texto.
A estrutura que sustentará as mangueiras foi feita a partir de canos de PVC, que são
fáceis de adquirir e montar, como mostra a Figura 40.
De acordo com as dimensões da sala de estimulação visual da ADEFIP, se
convencionou em fazer cinco conjuntos de 8 mangueira cada, nas cores: azul, branco,
vermelho, amarelo e verde. Para prender as 8 mangueiras de mesma cor, se
confeccionou “slots” de madeira, como mostra a Figura 44 e 45.

Figura 44 - Slot de madeira para segurar as mangueiras de LED.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Figura 45 - Slot de madeira para segurar as mangueiras de LED.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Para colocar as mangueiras no interior dos slots, se aconselha a apoia-los sobre
uma mesa ou superfície plana, como mostra a Figura 46.

Figura 46 - Slot de madeira para segurar as mangueiras de LED.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

A interligação das mangueiras de um mesmo módulo de madeira é feita de
forma paralela, e neste momento é importante salientar uma grande limitação das
mangueiras de LED já prontas, além do produto se de baixíssima qualidade, o seu
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filamento onde se encontram os polos positivo e negativo, são feitos de material que não
aceita solda, este detalhe não foi descrito pelo fabricante, o que induz o consumidor a
adquiri-lo pela facilidade, mas nesse caso acaba gerando mais trabalho. Para soldar os
fios de alimentação nas mangueiras se utilizou de um fio de cobre rígido que era
pressionado contra os polos da mangueira, e nele eram soldados os fios que
alimentariam o módulo, como mostra a Figura 47 e 48.

Figura 47 - Soldagem dos fios nas mangueiras de LED.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Figura 48 - Soldagem dos fios nas mangueiras de LED.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Depois de montados todos os módulos, os mesmos são fixados na estrutura de
PCV com abraçadeiras de plástico como visto na Figura 40.
Agora nos voltamos para o circuito, neste caso utiliza-se a mesma montagem
abordada anteriormente para o caso de automação residencial, a única diferença é a
utilização de uma ponte retificadora de diodos para que as mangueiras funcionem
adequadamente. Para se construir a ponte, pode-se utilizar uma já pronta, que se adquire
em lojas de manutenção de produtos eletrônicos, atentando-se sempre para a capacidade
de corrente que a ponte suporta. Para montar utilizou-se uma placa de circuito impresso
ilhada, alguns bornes para facilitar a conexão, a ponte de diodos e alguns fios.
Primeiramente se posiciona a ponte por sobre a placa e se identifica quais são
suas entradas e saídas (entrada = rede elétrica convencional CA, saída = polos positivo e
negativo), esse processo está ilustrado na Figura 49.
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Figura 49 - Montagem da ponte retificadora.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Posteriormente se coloca os demais componentes e também um fusível, para
proteção, depois se realiza a soldagem e a isolação utilizando cola quente, como mostra
a Figura 50 e 51.

Figura 50 - Montagem da ponte retificadora.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Figura 51 - Montagem da ponte retificadora.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Para finalizar a montagem, todo o circuito foi acomodado dentro de uma caixa
de madeira, para que o mesmo não ficasse exposto, a figura 52 mostra a montagem do
módulo. Quanto ao aplicativo, sua construção é idêntica ao do aplicativo de automação
residencial e sua programação foi detalhada no texto acima, todavia sua forma
modificada para o projeto Cortina de Luz se encontra disponível neste endereço
< https://www.dropbox.com/s/vqqj6b42j5skxxk/EV_ADEFIP.apk?dl=0>.

Figura 52 - Montagem final do circuito.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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11 ANEXO 2
Para a construção do Quadro de Luz, se optou por se fazer um caixinha de
madeira compensada, para colocar os LEDs de alto brilho fixados na madeira foram
feitos furos com o diâmetro exato do LED, assim o mesmo fica firme dentro da
estrutura. Neste projeto em específico foram utilizados 84 LEDs, onde foram
divididos em 28 conjuntos de de 3 LEDs cada um, onde o usuário poderá ter
controle sobre cada conjunto. A Figura 53 mostra o processo de furação das caixas.

Figura 53 - Furação para acomodar os LEDs.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Para melhorar ainda mais a fixação dos LEDs na caixa, colocou-se um pouco de
cola quente nos mesmos, o que ajuda na isolação elétrica dos mesmos. Lembrando que
o ponto comum entre os LEDs é o positivo e o negativo é utilizado para o comando de
acionamento, outo ponto a se considerar é que para o LED de alto brilho se deve utilizar
um resistor de 470 ohms para uma tensão de 12V, para que a corrente no LED não
ultrapasse o seu limite. A Figura 54 mostra a montagem dos LEDs na caixa.

Figura 54 - Montagem dos LEDs na caixa.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Como o Quadro de Luz possui muitos módulos que precisam ser controlados, se
utilizou um Arduino Mega para realizar o controle, e para acionar cada conjunto de
LEDs se utilizou um componente chamado ULN2003, pois os pinos de acionamento do
Arduino não são capazes de fornecer o nível de corrente necessário para que os LEDs
funcionassem corretamente. A montagem do circuito é igual a para realização de um
projeto de automação residencial, onde a única diferença é

a quantidade de

acionamentos. A figura 55 mostra o circuito de acionamento montado sobre uma placa
de circuito impresso ilhada.
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Figura 55 - Circuito de controle.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

