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Resumo 

 Com o crescente aumento das atividades desenvolvidas em nosso cotidiano, se 

torna necessário o desenvolvimento de projetos que visem um maior controle sobre o 

ambiente que nos rodeia, fazendo com que possamos controlar de uma melhor forma os 

diversos recursos disponíveis nele. A partir dessa ideia, a área de Automação 

Residencial vem crescendo continuamente, visando um controle centralizado e/ou 

remoto do que nos cerca, de forma a dar uma maior comodidade e praticidade ao 

desenvolvimento de atividades rotineiras. 

 

Objetivo 

 Esse projeto tem por objetivo mostrar as funções de um protótipo de sistema que 

pode tanto funcionar de maneira autônoma, decidindo o que fazer conforme 

especificações, quanto de maneira supervisionada, via bluetooth com aplicação 

desenvolvida para sistema operacional livre, controlando uma residência com diversos 

recursos disponíveis, desde o simples conjunto de iluminação, até um sistema de 

refrigeração acionado automaticamente conforme temperatura. 

 

Descrição: 



 No protótipo foi montado um circuito em um protoboard com um led para 

simular uma lâmpada, um cooler para simular sistema de refrigeração, um LCD para 

exibição de resultados e sensores de temperatura e luminosidade para captar tensão do 

ambiente. Estes foram conectados a uma placa, parte integrante do kit SanUSB de 

robótica educacional, contendo um microcontrolador modelo PIC 18F2550, fabricado 

pelo Microchip, podendo também ser usado o modelo PIC 18F4550. Quando os 

sensores recebiam os dados do ambiente (tensão), o sistema calculava automaticamente 

os valores de iluminancia e temperatura e, de acordo com valores estabelecidos, 

acionava automaticamente o led (simulação de luzes) e o cooler (simulação 

refrigeração), de maneira independente. Para isso foi feito uma programação no 

compilador PIC C Compiler, gerado um arquivo hexadecimal a partir deste e gravado 

no microcontrolador. 

 

Metodologia 

 O processo de desenvolvimento pode ser dividido em duas partes: 

I) Preparação e montagem do hardware: colocação dos leds, resistores, 

sensores, LCD (display de cristal líquido), cooler e conexão dos mesmos na 

placa em que o Microcontrolador está conectado; 

II) Implementação: programa em C para gravação no microcontrolador.  

 

Motivação: 

A Automação Residencial é de grande ajuda em nosso meio atual, pois a partir 

dela desenvolvemos soluções eficientes para um maior controle do que nos cerca. 

Funcionando de maneira autônoma, o sistema se mostra capaz de atender diversas 

necessidades que hoje se fazem necessários a certos setores que podem ser beneficiados 

com essa tecnologia em na área residencial, permite um controle administrativo mais 

plausível do ambiente, diminuindo gastos de tempo. 

 

Conclusão 

 Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois os testes foram bem sucedidos e o 

protótipo tomou decisões conforme pré-definido, proporcionando comodidade e 

facilidade no gerenciamento inteligente do meio.  


