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Resumo - Este trabalho de iniciação científica apresenta a implementação de um protótipo integrando 

tecnologias de comunicação sem fio e redes TCP/IP para aplicações em automação e monitoramento residencial. 

Esta solução consiste de um sistema que dispõe de um módulo servidor local capaz de receber informações 

provenientes de sensores através de uma rede ZigBee, processá-las e enviar respostas a atuadores dispostos no 

interior de um ambiente doméstico, assim como a exibição das imagens captadas do interior do ambiente através 

de uma câmera IP conectada à rede interna. O sistema possui acionamento local por computador e à distância 

através de uma interface web, que também provê interação via rede WAP para celulares. A partir deste protótipo 

foi possível investigar viabilidades técnicas e econômicas da integração proposta. 
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Abstract - This paper presents the implementation of a prototype integrating wireless 

communications technologies and TCP / IP applications in automation and home monitoring. This 

solution consists of a system that has a local server module capable of receiving information from 

sensors via a ZigBee network, process them and send replies to actuator arranged within a domestic 

environment, as well as the display of images captured from within the environment through an IP camera 

connected to the internal network. The system has local and remote control allowed by a web page, which also 

provides interaction via mobile WAP network. From this prototype was possible to investigate technical and 

economic feasibility of the proposed integration. 
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INTRODUÇÃO 

A Automação Residencial, ou Domótica, é uma tecnologia recente que permite a gestão 

de recursos habitacionais. O uso da tecnologia tem o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida, satisfazer as necessidades de comunicação, aumentar a segurança e viabilizar o uso 

racional dos recursos para seus habitantes. 

Um sistema domótico padrão segue o paradigma modular, sendo composto por um 

módulo principal, responsável pela parte lógica, e módulos secundários - sensores e atuadores 

- responsáveis por diferentes campos de controle. As tecnologias de comunicação utilizadas 

por esses módulos são fatores determinantes de desempenho e custo, os padrões de 

comunicação sem fio tem sido uma boa opção, além de não necessitar reformas em 

instalações já construídas. 

O padrão IEEE 802.15.4, no qual o ZigBee está inserido,  foi introduzido no mercado 

para trabalhar com sistemas de monitoramento e sensoriamento, tais como sistemas de 

automação residencial ou sistemas de segurança e controle [1]. As principais vantagens deste 

tipo de sistema são a baixa latência, a otimização para baixo consumo de energia, a 



 

 

possibilidade de implementação de redes com elevado número de dispositivos e a baixa 

complexidade dos nós da rede. 

O avanço no desenvolvimento dos sistemas de Tecnologia da Informação, aliado a 

melhoria na distribuição de serviços de Internet, sugere a possibilidade de se fazer o controle 

do sistema domótico remotamente, utilizando os recursos presentes na Internet [2]. Segundo o 

CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) 36% das residências brasileiras têm ao menos 

um computador e atualmente 48% dos acessos individuais acontecem em residências [3]. 

Com base nessas informações, foram desenvolvidos módulos para controle de acesso, 

controle de intensidade luminosa e leitura de temperatura do ambiente. Para comandar o 

sistema, foi implementada uma interface de comando local e um site para comandos pela 

Internet. A Figura 1 apresenta a arquitetura do sistema proposto. 

 

 
Figura 1. Arquitetura do Sistema 

 

METODOLOGIA 

 Os testes realizados com os módulos ZigBee avaliaram seu comportamento 

quanto ao alcance e capacidade de auto-configuração e roteamento, considerando a existência 

ou não de linha de visada e de módulos intermediários. A figura 2 apresenta uma 

representação do teste realizado. 

 

 
Figura 2. Teste de roteamento 

 

Utilizando os recursos disponíveis nos dispositivos ZigBee XBee Pro, como conversão 

A/D, entradas e saídas digitais e o modo de comunicação API (Application Programming 

Interface), foram construídos os protótipos dos módulos de automação – sensor de 

temperatura com LM35, sensor de contato tipo reed switch e atuador de fecho eletrônico, e 

controlador de intensidade luminosa utilizando um circuito  detector de passagem por zero 

que controla o ângulo de disparo de um triac de acordo com a intensidade desejada. 

O acionamento via interface de controle local, disponibilizado pelo sistema, permitiu a 

realização de testes nos protótipos. Para confirmar as medidas informadas pelos sensores 



 

 

foram utilizados: termômetro, luxímetro analógico e multímetro true RMS. A Figura 3 

apresenta os protótipos dos módulos. 

 

 
Figura 3. Módulos Desenvolvidos 

 

A última etapa de testes foi possível após a implementação de um serviço de 

disponibilização de páginas a partir de um servidor Apache instalado na mesma máquina. As 

páginas informam os status dos sensores e possibilitam que através de links o usuário execute 

comandos para os atuadores remotos, assim como o acesso à interface de controle da câmera 

IP. A Diretoria de Informática disponibilizou dois endereços públicos do sítio do IFES para a 

realização do projeto. A Figura 4 apresenta as interfaces de controle local e remoto. 

 

 
Figura 4. Interfaces de Controle 

 

RESULTADOS 

A análise do tempo de resposta do sistema seguiu os parâmetros especificados na 

literatura [4], considerando os requisitos exigidos em duas situações: acesso remoto a partir da 

aplicação web e acesso através da interface local. Em ambos os casos o sistema apresentou 

tempos inferiores ao máximo exigido para cada tipo de interação. 

O custo de construção e instalação do sistema se mostrou inferior ao necessário para 

reforma e instalação cabeada em residências já edificadas. 

 



 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O projeto permitiu monitorar e atuar no funcionamento dos módulos através das 

interfaces de comando local e remoto de maneira eficaz e a um custo reduzido, além de 

permitir a integração entre as características de uma tecnologia com baixa taxa de transmissão 

de dados e outras tecnologias, que sabidamente são utilizadas para comunicação com taxas de 

transmissão maiores.  

Outro aspecto importante desse projeto foi a interdisciplinaridade exigida, abrangendo 

diversas áreas de estudo da Engenharia Elétrica. 

Para trabalhos futuros: pode-se retirar a interface de comando local e o servidor web do 

computador e introduzir um circuito embarcado que execute a mesma função, ampliar o 

número de dispositivos sensores e atuadores visando a inserção de maior inteligência no 

sistema e verificar o impacto no tempo de resposta, além de realizar estudos considerando 

nível maior de segurança. Os resultados obtidos com esse projeto servirão de base para 

futuros trabalhos de conclusão de curso do IFES. 
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