
0 

 

CLEBER DA SILVA ANDRÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLE DE CORTINAS MICROCONTROLADO 
COM SENSOR DE LUMINOSIDADE E 

TEMPORIZADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS, 2010 

 



1 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM SISTEMAS ELETRÔNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROLE DE CORTINAS MICROCONTROLADO 

COM SENSOR DE LUMINOSIDADE E 
TEMPORIZADOR 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina como parte 
dos requisitos para obtenção do título de 
Tecnólogo em Sistemas Eletrônicos. 
Professor orientador: Dr. Charles Borges de 
Lima. 

 
 
 
 

CLEBER DA SILVA ANDRÉ 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS, 2010 

 

um



2 

 

CONTROLE DE CORTINAS MICROCONTROLADO COM 
SENSOR DE LUMINOSIDADE E TEMPORIZADOR 

 
 

CLEBER DA SILVA ANDRÉ 
 
 
Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do Título de Tecnólogo em 
Sistemas Eletrônicos e aprovado na sua forma final pela banca examinadora do 
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
 
 
 
 

________________________________ 
Professor Charles Borges de Lima, Dr. Eng. 

Orientador Técnico  
 
 
 

________________________________ 
Professor Marco Antonio Q. Pessoa, M.Sc.  

Orientador de Metodologia  
 
 
 

________________________________ 
Professor Everton Luiz Ferret dos Santos, M.Sc. Eng. 

Coordenador do Curso  
 
 
 
 
 

Banca Examinadora: 
 
 

__________________________________ 
Professor Charles Borges de Lima, Dr. Eng. 

 
 

__________________________________ 
Professor Muriel Bittencourt de Liz, Dr. Eng. 

 
 

__________________________________ 
Professor Everton Luiz Ferret dos Santos, M.Sc. Eng. 

 

 

cita



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a meus pais, Sr. José João André e Sr.a Sonia da Silva André,  

que sempre me apoiaram não deixando que eu desistisse nos momentos de 

dificuldade, e a minha namorada, Luciana Bergamo Marques, que com seu amor, 

atenção e carinho, me deu confiança e força para alcançar meus objetivos. 

 



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pois sem sua graça nada é possível. 

 

A minha família e a minha namorada, pela atenção, carinho, apoio e paciência em 

todos os momentos. 

 

Ao meu amigo e colega de trabalho Juliano Rebeschini que me ajudou de maneira 

fundamental na idealização do objeto deste trabalho de conclusão de curso. 

 

Aos meus amigos Cleidir Salvato e Thiago Leandro que me deram apoio e dicas 

importantes no desenvolvimento do trabalho. 

 

Aos professores, em especial meu orientador Dr. Charles Borges de Lima por 

acreditar em meu trabalho e dedicação, e ao professor Dr. Jony Laureano da Silveira 

que com suas palavras encorajadoras no primeiro dia de curso me fez acreditar que 

todos poderiam conseguir a formação se não desistissem. 

 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina por ter 

me proporcionado grande parte das ferramentas necessárias para minha formação 

acadêmica. 

 

Por fim, a todos os amigos e colaboradores que de forma direta ou indireta 

contribuíram para a conclusão deste meu projeto de vida acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

um



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] O mal não existe [...] O mal é o resultado do que acontece quando o homem 
não tem o amor de Deus presente em seu coração”. 

 
Albert Einstein (1879 - 1955) 

 

 

um



6 

 

ANDRÉ, Cleber da Silva. Controle de Cortinas Microcontrolado com Sensor de 
Luminosidade e Temporizador, 2010 Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação Tecnológica em Sistemas Eletrônicos, Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

 

 

RESUMO 

 

 

Com o avanço dos Sistemas Eletrônicos, as ações cotidianas vêm sendo facilitadas, 
tornando o trabalho mais ágil e auxiliando as pessoas no seu dia-a-dia. Este trabalho 
visa construir um dispositivo eletrônico microcontrolado de caráter residencial que, 
ao receber a luz solar através de um sensor de luminosidade, faça a abertura de 
cortinas em dia de sol e que, em dias de pouca luminosidade ou chuva, faça a 
abertura através de programação de um temporizador. O protótipo foi desenvolvido 
com base em sensores de luminosidade, motores de passo para o acionamento das 
cortinas e um relógio de tempo real, controlados através de um microcontrolador 
AVR. Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios ao cumprir os requisitos 
propostos para projeto, aumentando as possibilidades para a automação residencial. 
Devido a complexidade dos conceitos envolvidos, o projeto apresenta grandes 
possibilidades de aperfeiçoamento do projeto, otimizando suas características e até 
uma proposta futura de produção para área industrial. 
 
 
Palavras-chave: Domótica. Microcontrolador. Sistema de controle. 

vi 

um



7 

 

ANDRÉ, Cleber da Silva. Controle de Cortinas Microcontrolado com Sensor de 
Luminosidade e Temporizador, 2010 Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação Tecnológica em Sistemas Eletrônicos, Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

With the advancement of Electronic Systems the everyday actions have been 
facilitated, making work more agile and helping people in their day-to-day. This work 
aims to construct a microcontrolled electronic device of residential character that, 
when receives the sunlight through a light sensor, makes the curtains open on 
sunny, rainy or days with low sunlight through a programming timer.The prototype 
was developed based on light sensors, stepper motors to operate the curtains and a 
real time clock, controlled by an AVR microcontroller. The obtained results show 
satisfactory to obey the proposed requirements to the project, increasing the 
possibilities for home automation. Due to the complexity of the concepts involved, the 
project has great potential for improving the design, optimizing its features and even 
a proposal for future production for industrial area. 
 
 
Key-words: Domotic. Microcontroller. Control system.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A maioria das pessoas tem problemas para acordar sem o auxílio de 

despertadores, e mesmo com o auxílio destes, muitos não tem disposição para 

levantar. Através de enquetes informais, foi verificado que muitas pessoas só se 

sentem dispostos ao ver que o dia está ensolarado, e comentaram a vontade de 

encontrar algo que, com o despertador, abrisse as cortinas. Foi então sugerido um 

aparelho eletrônico que abrisse as cortinas de forma automática. 

 Para que o projeto seja eficiente tanto nos dias de sol, quanto em dias de 

pouca luminosidade ou chuva, duas formas automáticas de abertura de cortina são 

almejadas, uma através de um sensor que capta a luz solar abrindo a cortina, e 

outra sendo um temporizador que pode ser programado, caso o dia esteja com 

pouca luminosidade ou chuvoso. 

 Ao verificar a possibilidade de um produto que, além de englobar todas as 

componentes necessárias para um bom trabalho de conclusão de curso, também 

existe a possibilidade de um produto comercial. 

 Com esse cenário que se presenciou, foi definida então a proposta do projeto, 

um Controle de Cortinas Microcontrolado com Sensor de Luminosidade e 

Temporizador. 

 
 
1.1 Justificativa  

 
 

Cada vez mais as pessoas em geral sentem a necessidade de se qualificar no 

mercado de trabalho, sendo necessário muitas vezes estender a rotina de trabalho e 

estudos, consumindo mais o tempo de descanso. Rotinas estressantes causam 

muita dificuldade na hora de acordar e, seja por pouco tempo de sono, ou falta de 

costume, e como os despertadores podem ser desligados ou postergados na hora 

de sua ação, acabam se atrasando para seus compromissos. Este projeto tem a 

proposta de auxiliar as pessoas na hora de acordar, abrindo e fechando a cortina 

através de mecanismos, com um sensor de luminosidade para os dias de sol, ou um 

temporizador para os dias de pouco luminosidade ou chuva, de forma automática 

com um sistema microcontrolado. 
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1.2 Definição do problema  

 

 

Controle de Cortinas Microcontrolado com Sensor de Luminosidade e 

Temporizador para auxiliar as pessoas no despertar e na iluminação residencial. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

 Para desenvolvimento do projeto foi necessário traçar objetivos. Um objetivo 

mais geral tratando do conjunto principal do projeto e um mais epecífico que define 

as variáveis do projeto. 

 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

 

O projeto propõe construir um dispositivo eletrônico microcontrolado que, ao 

receber a luz solar através de um sensor de luminosidade, faça a abertura de 

cortinas em dia de sol e que, em dias de pouca luminosidade ou chuva, faça a 

abertura através de programação de um temporizador. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 

O objetivo específico do trabalho é desenvolver um sistema automático para 

fazer a abertura de cortinas, definir a melhor forma de controlar as variáveis físicas, 

como a luminosidade e o tempo para abertura das cortinas, identificar os 

componentes com melhor custo benefício para o desenvolvimento do projeto, 

montar um protótipo. 
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1.4 Metodologia do trabalho  

 

 

Pesquisa bibliográfica em bibliotecas, no material trabalhado nas disciplinas 

do curso durante a formação, páginas da internet e bases de dados direcionados a 

área. Através das folhas de dados dos componentes a serem usados no protótipo, 

variáveis físicas, e trabalhar os principais itens utilizados como em um KIT de 

desenvolvimento com microcontrolador ATmega para o controle do protótipo, o 

motor de passo a ser utilizado, os sensores de luminosidade e o sistema de 

engrenagens necessários para fazer a automatização do projeto. Para a parte de 

desenvolvimento: softwares como o AVRstudio.  
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2 PESQUISA DE MERCADO 

 

 

 Quando falamos de automatizar ambientes, logo pensamos em coisas 

futuristas, que estão muito longe da realidade atual. Mas com os avanços da 

eletrônica, hoje é possível automatizar ambientes tanto caseiros como industriais, 

demonstrando ser uma grande área de exploração comercial. 

 

 

2.1 Domótica 

 

 

O projeto em questão está voltado à automatização da abertura de cortinas 

domésticas, logo uma automação voltada a residências, o que chamamos de 

Domótica.  

 

Domótica é a integração de tecnologias e serviços, aplicadas a lares, 
escritórios e pequenos prédios, com o objetivo de automatizar e obter maior 
conforto e comodidade, comunicação, economia de energia e aumento da 
segurança. (MOLINA; PORTO JÚNIOR; SILVA, 2006, p. 13). 
 

  

O termo domótica tem origem latina, onde a palavra latina domus (casa) foi 

unida à palavra robótica, resultando na palavra domótica, explicam Molina, Porto 

Júnior e Silva (2006).   

 

 

2.2 O mercado 

 

 

Considerando o avanço da eletrônica, já se esperava que houvessem 

pesquisas e produtos relacionados com o projeto a ser aqui desenvolvido. Muitos 

modelos de controles de cortinas eletrônicos são encontrados no mercado, mas 

poucos do caráter buscado com o desenvolvimento relacionado ao uso de energia 

solar ou temporizado. 
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Controles eletrônicos que, através de controle remoto, fazem a abertura das 

cortinas, geralmente na posição vertical, em forma de toldos, como se fossem 

portões “sanfona”, são facilmente encontrados em sites de vendas pela internet. 

Empresas como a Somfy e a Toldos Universal são exemplos do que se pode 

encontrar, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado mundial. 

 

 

2.3 Produtos encontrados no mercado 

 

 

Empresas como Somfy, líder mundial em motorização e automação, 

apresenta muitos produtos e soluções para ambiente interno e externo de casas e 

empresas. Dentre os produtos desta empresa, há o controle automático de cortinas, 

com o auxílio de controle remoto e até luz solar. Segundo a empresa, qualquer tipo 

de cortina ou persiana pode ser automatizada. Na Figura 1 se pode verificar como 

está estruturado o produto da Somfy. 

 

 

Figura 1: Abertura automatizada de cortina oferecida pela empresa Somfy. 
Fonte: Somfy Brasil, 2010. 

 

Mesmo nesse nicho, a idéia aqui apresentada ainda difere do que se propõe 

no desenvolvimento do trabalho. 

Outra empresa que apresenta produtos e soluções no mercado-alvo é a 

Toldos Universal cujos produtos, apesar de mais simples, também são relacionados 

à automação de cortinas, mas apenas por controle remoto e energia elétrica. Na 

Figura 2 se visualiza um exemplo de automação de cortinas da Toldos Universal. 
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Figura 2: Abertura automatizada de cortina oferecida pela empresa Toldos Universal. 
Fonte: Toldos Universal, 2010. 

 
Com esses exemplos expostos, se percebe o valor acadêmico, tecnológico e 

comercial do experimento proposto neste trabalho. 

 

 

2.4 A idealização do objeto a ser desenvolvido 

 

 

 A idéia de desenvolver um controle de cortinas automatizado, utilizando 

energia luminosa e temporizador, partiu da observação da necessidade de pessoas, 

que em pesquisa informal, manifestam a sua dificuldade de levantar cedo. Muitos 

comentaram a importância de perceber que o sol já havia aparecido. Dessa forma, 

surgiu a idéia de não apenas auxiliar as pessoas que tem dificuldades de acordar, 

mas também otimizar a iluminação das casas em dias de sol, através da abertura da 

cortina quando o sensor de luminosidade é ativado, e manter as cortinas fechadas 

quando o dia está escuro, além de fechá-las quando cai a noite.  

 Como nem todos os dias amanhecem com luminosidade suficiente para ativar 

o sensor, ou nos fins de semana muitos aproveitam para dormir até mais tarde, a 
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implementação de um temporizador foi sugerida para que o usuário tenha a 

liberdade de escolher a que horas a cortina deve abrir, tendo a opção de desativar o 

sensor de luminosidade. 

 A relevância da proposta do desenvolvimento de um controle de cortinas com 

ativação através de sensor de luminosidade e/ou temporizador se torna bem 

aparente atualmente. 

 Uma vez definido o objetivo do projeto, os sistemas de controle e a parte de 

mecanismo de abertura serão abordados no decorrer do trabalho. 
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3 COMPONENTES ESCOLHIDOS PARA  A  MONTAGEM DO PROTÓTIPO 

 

 

 Para desenvolvimento do trabalho, na prática, foi necessário escolher uma 

série de elementos para se obter um protótipo funcional atendendo objetivos como: 

fazer a abertura das cortinas de maneira eficiente e o mais silenciosa possível; 

montar e aplicar em domicílios sem dificuldade, com componentes baratos e 

acessíveis que proporcionem tranqüilidade nas aplicações e que estejam 

disponíveis, em sua maioria, no mercado local. 

 O projeto utiliza de um motor de passo, junto a um sistema mecânico para 

fazer o controle da abertura e fechamento das cortinas, um microcontrolador para 

fazer o acionamento e o controle deste motor, por meio de um sensor de 

luminosidade ou através de um temporizador que utilizará o Real Time Clock (RTC – 

Relógio em Tempo Real) DS1307. Como sensores de luminosidade, serão utilizados 

resistores Light Dependent Resistor (LDR - Resistor Dependente de Luz), que 

possuem baixo custo e eficiência aceitável. Na figura 3 pode ser visto o LDR 

utilizado. 

 
Figura 3: Resistor dependente de luz - LDR. 

 

 

 Todos esses componentes, associados a outros de custos menores e uso 

mais freqüente no mercado, serão responsáveis pelo funcionamento da parte 

mecânica e eletrônica do projeto, havendo ainda o sistema de cortinas e 

deslizadores. 

 Ainda será usado um kit didático para fazer as conexões entre o 

microcontrolador e as outras partes eletrônicas, dispensando a confecção de PCI 

para o sistema de controle. 
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3.1 Sistema de controle 

 

 

 O sistema de controle é a etapa mais importante e complexa do projeto, pois 

é esta que será responsável por receber os sinais do sensor de luminosidade para 

acionar o motor e controlar o temporizador a ser programado. 

 Para a etapa de controle da estrutura foi designado o microcontrolador da 

ATMEL, o ATmega88 um AVR de 8 bits e 8 Kbytes de memória flash, de custo 

relativamente baixo e que atende às necessidades do projeto. Como existe a 

disponibilidade de um Kit didático com as funcionalidades necessárias, a produção 

de uma PCI para esta etapa faz-se desnecessária. Na Figura 4 está representado o 

ATmega88. 

 

 

Figura 4: Representação do Microcontrolador Atmega88. 
Fonte: ATMEL ATmega48/88/168, 2005, p. 2. 

 

 Por meio de um programa, em linguagem C, o ATmega88 receberá um sinal 

que fará com que um motor de passo seja acionado durante um determinado tempo 

para que a cortina seja aberta. O sinal virá de um temporizador, que contará com um 

relógio, no qual o usuário poderá programar a hora que deseja que a cortina seja 

aberta e/ou fechada. Um sensor de luminosidade também enviará um sinal, que 

acionará a abertura e/ou fechamento da cortina, cabendo ao usuário escolher que 

sistema deseja manter ativo para o serviço. 
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3.2 Mecanismo de abertura da cortina 

 

  

 Como mecanismo de abertura se optou por utilizar um motor de passo, pela 

sua precisão e facilidade de controle, sendo um transdutor que converte energia 

elétrica em movimento, e pode ser controlado por pulsos, que fazem desse motor 

mais estável que outros tipos, alcançando o ponto de início e fim do ciclo de abertura 

e fechamento da cortina.   

No projeto será usado um motor de passo unipolar genérico, que será fixado 

à calha da cortina com um sistema de engrenagens que fará a abertura de maneira 

suave e precisa. Na Figura 5 podem ser vistos modelos de motores de passo da 

Tamagawa Seiki Co., LTD.  

 

 

Figura 5: Modelos de motores da Tamagawa Seiki Co., LTD. 
Fonte: QuinTep, 2004, p. 2. 

 

Como o motor de passo é acionado através de pulsos nas suas boninas, que 

fazem com que ele se movimente, é necessário um driver e/ou acionador de 

corrente para suportar a corrente drenada pela entrada nas bobinas. O ULN2003 é 

um circuito integrado (CI) com capacidade para 50V e 500mA, muito utilizado para o 

fim aqui proposto de driver de corrente. O chip possui 7 interruptores (transistores) 

darlingnton NPN, como pode ser verificado no diagrama lógico da Figura 6.  
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Figura 6: Diagrama lógico do ULN2003. 
Fonte: Datasheet ULN2003, 2009, p. 1. 

 
 

 Para fazer o controle do motor de passo utilizando o ULN2003, será 

confeccionada uma pequena placa de circuito impresso (PCI) como a encontrada na 

apostila de Patsko (2006, p. 4) cujo diagrama elétrico é apresentado na Figura 7 e 

diagrama da PCI na Figura 8. 

  

 
 

Figura 7: Diagrama elétrico do driver de corrente utilizando ULN2003 
Fonte: PATSKO, 2006, p. 4. 
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Figura 8: Diagrama da PCI do driver de corrente utilizando ULN2003  

Fonte: PATSKO, 2006, p. 5. 

 

 

3.3 Interface Homem-Máquina do Projeto 

 

 

Para poder controlar a abertura da cortina na hora desejada, será necessário 

criar uma IHM onde o usuário poderá programar quando a cortina deverá abrir. 

Nessa IHM um relógio, utilizando o RTC DS1307, será produzido, e para a 

visualização das horas um LCD de caractere será acoplado. Botões para a 

programação do relógio e para a temporização da tarefa serão também colocados 

na IHM. 

 

 

3.3.1Relógio do Temporizador 

 

  

O relógio será construído com o RTC DS1307, um dispositivo com 

capacidade para registrar intervalos de tempo de segundos até anos. Ele se 

comunica através de um a interface I2C e consome menos de 500 nA podendo 

manter as configurações com uma pequena pilha de 3 volts. De forma resumida, o 

RTC funciona da seguinte forma: 
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a) o dispositivo é ligado; 

b) o dispositivo é alimentado com bateria; 

c) a data de arranque é definida; 

d) inicia o relógio; 

e) faz leitura da hora real. 

 

O uso da pilha é obrigatório para manter as horas configuradas, caso o 

contrário, sempre que o temporizador for acionado a hora será reiniciada. 

Na Figura 9, pode ser vista a relação dos pinos do DS1307 com suas 

respectivas funções. 

 

 

Figura 9: Pinos do DS1307 e funções  
Fonte: Datasheet DS1307, 2009, p. 1. 

 

Como já afirmado, a comunicação entre o RTC e o microcontrolador será feita 

através do protocolo I2C, que é gratuito. No endereço eletrônico da Philips 

encontramos informações, no PHILIPS Manual I2C (2003), como a que explica que o 

I2C é um protocolo de comunicação desenvolvido pela Philips visando melhorar a 

eficiência do hardware e minimizar a complexidade dos circuitos. Hoje o I2C é muito 

usado para fazer a comunicação de dispositivos eletrônicos, como IHMs 

microcontroladas. Algumas das características apresentadas são: suportar qualquer 

tecnologia de produção, disponibilizar duas vias de comunicação: serial data (SDA) 

e serial clock (SCL), ambas bidirecionais, conectadas ao positivo da fonte de 

alimentação através de um resistor de pull-up. Qualquer dispositivo conectado pode 

operar com transmissor ou receptor. Claro que isso depende da natureza do 

dispositivo - um LCD não vai operar como transmissor, assim como um teclado não 

operará como receptor. Independente disto, qualquer dispositivo endereçado é 

chamado de escravo (slave). (PHILIPS, 2003). 
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Com o RTC e a comunicação definida, é necessário definir também a 

interface visual do IHM. 

Segundo Lima, é possível fazer uma comunicação I2C totalmente via 

software, quando o microcontrolador não disponibiliza o barramento físico: 

 

Em microcontroladores mais simples, pode não haver o módulo de hardware 
específico para a comunicação I2C. Este problema é solucionado com o 
gerenciamento total da comunicação via software. Esta idéia é válida para qualquer 
protocolo de comunicação, desde que o microcontrolador seja capaz de lidar com as 
taxas de transmissão. Entretanto, realizar todo o controle de um protocolo de 
comunicação exclusivamente via software pode sobrecarregar o microcontrolador e 
diminuir seu desempenho, bem como exigir grande esforço computacional (este é o 
caso da USB). (LIMA, 2009, p. 106). 

 

 Não é o caso do microcontrolador escolhido. Na figura 10, pode ser visto um 

exemplo de temporizador similar ao que será montado, utilizando o barramento I2C, 

e que será demonstrado nos resultados deste trabalho. 

 
 

 

 
Figura 10: Empregando o barramento I2C do ATmega8 para comunicação com o DS1307. 

Fonte: Lima, 2009, p. 108. 
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 No Anexo A – Base da Comunicação I2C, está apresentado o código no qual 

foi baseada a comunicação entre o RTC e o microcontrolador do projeto, encontrado 

em Lima (2009, p. 106-107). 

 

 

3.3.2 Interface Visual 

 

  

Para que o usuário possa verificar as horas e programar o temporizador para 

a abertura da cortina na hora desejada, será colocado um LCD de caractere para a 

interface visual. 

 O LCD utilizado no projeto será 16x2, ou seja, duas linhas por dezesseis 

caracteres de amostragem. Pode-se dizer que 

 

Os módulos LCDs são interfaces de saída muito úteis em sistemas 
microcontrolados. Estes módulos podem ser gráficos ou a caractere. Os LCDs 
comuns (tipo caractere) são especificados em número de linhas por colunas, sendo 
os mais usuais 16x2, 16x1, 20x2, 20x4, 8x2. Os módulos podem ser encontrados 
com backlight (leds para iluminação de fundo), facilitando leituras em ambientes 
escuros. Os LCDs mais comuns empregam o controlador Hitachi HD44780 com 
interface paralela, todavia, existem LCDs com controle serial e a gama de novos 
LCDs aumenta constantemente (LIMA, 2009, p. 33).  

 

 Na tabela 1, podem ser verificadas as configurações dos LCDs mais comuns 

encontrados (tipo caractere) especificados em número de linhas por colunas e suas 

configurações. 
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           Tabela 1: Configurações de LCDs mais comuns. 

Número de 
Colunas 

Número de 
Linhas 

Quantidade de 
Pinos 

8 2 14 
12 2 14/15 
16 1 14/16 
16 2 14/16 
16 4 14/16 
20 1 14/16 
20 2 14/16 
20 4 14/16 
24 2 14/16 
24 4 14/16 
40 2 16 
40 4 16 

Fonte: Barbacena; Fleury, 1996, p.1. 

 

A forma como serão utilizados os pinos do display de LCD utilizado pode ser 

vista na tabela 2. 

 

              Tabela 2: Pinagem do display de LCD. 
Pino Função Descrição 

1 Alimentação Terra ou GND 
2 Alimentação VCC ou +5V 
3 V0 Tensão para ajuste de contraste 
4 RS Seleção: 1 – Dado, 0 - Instrução 
5 R/W Seleção: 1 – Leitura, 0 - Escrita 
6 E Chip Select 1 ou (1 -> 0) – Habilita, 0 - Desabilitado 
7 B0 LSB  

 
 
 
                 Barramento de Dados 

8 B1 
9 B2 

10 B3 
11 B4 
12 B5 
13 B6 
14 B7 MSB 
15 A (quando existir) Anodo p/ LED backlight 

16 K (quando existir) Catodo p/ LED backlight 
Fonte: Barbacena; Fleury, 1996, p.1. 
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Um exemplo de circuito de acionamento de um LCD via microcontrolador, 

próximo do que se quer aplicar no projeto, é apresentado na Figura 11. E também 

em Lima (2009, p. 36), foi encontrado o código em que se baseou o acionamento do 

LCD em linguagem C, o qual se encontra no Anexo B – Base do Código de 

Acionamento do LCD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Circuito para acionamento de um LCD 16x2. 
Fonte: Lima, 2009, p. 33. 

 

 

3.4 Sensor de Luminosidade 

 

 

 O sensor de luminosidade é aquele que, com a incidência de luminosidade, é 

ativado ocasionando uma ação. No caso deste projeto, o sensor tem o papel de, 

assim que ocorre a incidência de luz, enviar um sinal para o microcontrolador ativar 

o motor de passo abrindo a cortina. 
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O LDR, resistor dependente de luz, foi o sensor escolhido devido a sua 

disponibilidade no mercado e a fácil aplicabilidade. Ele é um resistor que, ao receber 

iluminação, tem sua resistência diminuída, permitindo a passagem de corrente 

elétrica. Apesar de sua resposta ser um pouco lenta, é adequado para o 

acionamento do projeto. Na Figura 12, é apresentado o LDR e sua simbologia. 

No Anexo C – Código Base do Sensor de Luminosidade é apresentado o 

código em que foi baseado o código C que controla a ação do sensor, para acionar o 

microcontrolador, fazendo com que o motor de passo abra a cortina.   

 

 

Figura 12: LDR e sua simbologia. 
Fonte: Ferraz Netto, 2004, p. 47. 

 

Ferraz Netto explica que: 

 

A parte sensível à luz, no LDR, é uma trilha ondulada feita de sulfeto de cádmio. A 
energia luminosa inerente ao feixe de luz que atinge essa trilha provoca uma 
liberação de portadores de carga elétrica além do normal, nesse material. Essa 
quantidade extra de portadores faz com que a resistência do elemento diminua 
drasticamente conforme o nível de iluminação aumenta (2004, p. 47). 

 

 O sistema de acionamento via sensor de luminosidade com LDR com o qual 

será trabalhado é baseado no diagrama elétrico apresentado na Figura 13, que nada 

mais é do que um sistema comparador, utilizando um potenciômetro para definir o 

nível de comparação, que ao receber luz, libera a corrente e manda o sinal ao 

microcontrolador, que é ativado quando atinge o grau de luminosidade desejado. No 

projeto o mínimo de sensibilidade do LDR será utilizado para ativação do motor. 



32 

 

 
Figura 13: Diagrama elétrico do comparador utilizando LDR. 

 

 

 Após ter sido apresentada a escolha feita dos componentes que serão 

utilizados, pela sua precisão, custo, disponibilidade no mercado, para a montagem 

do protótipo, pode ser visto na figura 14 o diagrama de blocos do sistema que será 

implementado e em seguida, no capítulo 4, toda a parte de desenvolvimento prático 

do projeto, como os esquemas elétricos, etapas de software e hardware e diagramas 

de bloco e fluxo. E, para finalizar, será feita a análise dos resultados alcançados e 

das melhorias que serão propostas.  
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Figura 14: Diagrama de blocos do sistema. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Com o início da montagem do protótipo físico, dos testes da programação e a 

coleta dos dados, começaram a aparecer os problemas e com eles as soluções para 

a finalização do projeto.  

 Desenvolvendo o programa de controle da parte física do projeto, se 

percebeu as primeiras dificuldades, como fazer a verificação da luminosidade, 

desenvolver o cálculo de acionamento do motor de passo; controle do display com 

menus de data, hora, e programação do temporizador; e toda interface IHM, houve o 

estouro do limite de 8 Kbytes de memória do ATmega 88, devido ao tamanho do 

código. Se optou então pelo microcontrolador ATmega 168, de 16 Kbytes de 

memória de programa, satisfazendo a necessidade de mais memória.  

 Verificar e utilizar a luminosidade com um sistema comparador com o LDR 

não foi muito simples, então se optou por utilizar duas portas analógico/digital (A/D) 

do microcontrolador e utilizar as medidas reais recebidas e fazer o acionamento 

através da média de amostras coletadas. Dois resistores dependentes de luz (LDRs) 

foram utilizados, um interno e um externo, para verificar a luminosidade interna e 

externa do ambiente. Foi construída uma janela artificial com uma caixa de papelão, 

simulando um ambiente iluminado e um escuro, sendo o suficiente para testes que 

comprovam o funcionamento proposto. 

A parte mecânica do projeto não foi grande desafio, pois utilizando a estrutura 

de engrenagens e deslizador de cabeçote de uma impressora, com suporte para o 

motor de passo, se chegou à parte de suporte e abertura da cortina, evitando gastos 

e esforços. 

 Para o IHM foi decido desenvolver uma PCI, ao invés de usar o KIT ATmega 

88, pela praticidade da aplicação, inclusive, englobando a parte de acionamento do 

motor de passo e o display LCD, evitando a confecção de uma placa para o driver 

de corrente para o motor de passo. Na figura 15 está apresentado o diagrama 

esquemático dos componentes da PCI que será confeccionada para o IHM com 

exceção da fonte, que será usada a do KIT. Alguns dos itens do esquemático foram 

retirados do Kit de desenvolvimento. 

 Cada etapa prática, produção da PCI do IHM, desenvolvimento do hardware e 

do software, será apresentada a seguir. 



34 

 

 

Figura 15: Disposição dos componentes do IHM. 
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4.1 Produção da PCI do IHM 

 

 

 Para o desenvolvimento da PCI, foram utilizados os softwares Proteus, 

Dr.Engrave e DipTrace, disponibilizados pelo departamento de eletrônica do IF-SC. 

 Nas figuras 16, 17, 18 e 19 estão expostas as representações respectivas das 

trilhas, do negativo, do positivo e da disposição dos componentes na PCI do IHM. A 

PCI foi finalizado com as dimensões de 10x12 centímentros. 

 

 
Figura 16: Disposição das trilhas da PCI do IHM. 
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Figura 17: Disposição do negativo da PCI do IHM. 

  
 

 
Figura 18: Disposição do positivo da PCI do IHM. 
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Figura 19: Disposição dos componentes da PCI do IHM. 

 
 
 

 Os componentes utilizados na PCI, a quantidade utilizada e os respectivos 

preços, encontrados no comércio, estão relacionados na tabela 3. 

 

  Tabela 3: Relação dos principais componentes utilizados no desenvolvimento do 
projeto. 

Material Usado no Projeto 
Componente Quantidade Preço (R$) 
Bateria 3V 1 2,00 
Display LCD 1 16,00 
DS1307 1 4,50 
LDR 2 3,80 
Motor de Passo 1 21,00 
Placa Fenolite (11x13 cm) 1 DAELN 
ULN2003 1 1,70 
KIT ATmega 88 1 100,00 
Outros – 17,00 
Total 8 166,00 
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4.2 Processo de Programação do Microcontrolador 

 

 

 Para iniciar o processo de programação do microcontrolador, que controlará 

todas as funcionalidades do projeto, foi necessário fazer um diagrama de fluxo dos 

aspectos que se buscava alcançar. Como cada parte da programação exigia muitos 

blocos no diagrama, se optou por criar um diagrama genérico e explicar suas 

funcionalidades passo a passo. O diagrama conta com os seguintes blocos: 

 

a) O bloco Inicializar, que inicializa o I2C, os temporizadores, o relógio, o display 

LCD e habilita as interrupções; 

b) O bloco de apresentação, que expõe no display as informações do projeto; 

c) E o bloco da programação propriamente dito. 

 

Pode ser visto na figura 20 o Diagrama de fluxo genérico do processo de 

programação do microcontrolador. Nos apêndices A, B e C podem ser visualizados 

separadamente os blocos inicializar, de apresentação e de programação 

respectivamente. 
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Figura 20: Diagrama de fluxo genérico do processo de programação do microcontrolador. 
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A partir do diagrama da figura 20 serão explicadas as etapas da programação 

de maneira mais específica, para um melhor entendimento de cada bloco exposto. 

Na prática os blocos anteriores também fazem parte da programação, mas 

para uma explicação mais clara e o funcionamento principal e efetiva produção do 

código, se planejou em três etapas. Utilizando a figura 21, será mostrado onde cada 

parte da programação influenciará no IHM. 

 

 
Figura 21: IHM, etapa de programação. 

 

 

4.2.1 Bloco Inicializar 

 

 

O bloco inicializar faz inicialização do I2C, dos temporizadores e do RTC. O 

RTC está interligado com o I2C e os temporizadores. O temporizador está 

configurado para atualizar a cada segundo, buscando novos dados quando o relógio 

estiver habilitado. Quando entra no menu, o temporizador desativa a verificação do 
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RTC, e só reativa quando sai do menu, recomeçando a atualizar a cada segundo, 

mostrando o relógio na tela. 

Também neste bloco é feita a parte de inicialização do LCD, configurado para 

quatro bits, e as interrupções, lembrando sempre que, quando é feita a entrada no 

menu, as interrupções são desabilitadas pois, com a atualização sendo feita a cada 

segundo para verificação do relógio, deixa o processo mais lento fazendo com que 

não seja apresentado de forma adequada. 

Então o funcionamento do bloco mostra que primeiro habilita uma função, 

depois habilita a próxima.  

Com essas funções pode ser programada a tela de abertura, configurável 

pelo usuário. Esse passo é executado no bloco de apresentação. Praticamente 

todos os blocos apresentados na figura 22 são afetados pela inicialização. 

 

 
Figura 22: Blocos do sistema. 

 

4.2.2 Bloco Apresentação 

 

 

O bloco de apresentação é a forma como o display expõe as funções do IHM, 

que pode ser confundido com o bloco de programação, pois através da visualização 
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no display é que se fará a configuração do controle de cortinas microcontrolado com 

sensor de luminosidade e temporizador. 

No display ficará exposto o menu, que foi projetado para ser dinâmico, 

podendo ser adicionados, futuramente, mais itens no menu mudando alguns 

parâmetros como o nome do kit no menu, o valor que ele corresponde, o início e o 

fim do menu. São cinco possibilidades: de um a cinco e de cinco a um. A mensagem 

na tela de abertura pode ser modificada, utilizando a função que escreve uma string 

no LCD, colocando uma string que se quer mostrar, e depois limpa o LCD, pois o 

tempo de um segundo será habilitado para atualizar o relógio cada segundo. O bloco 

apresentação influencia a parte do projeto representada na figura 23. 

 

 
Figura 23: Bloco apresentação. 

 

 

No próximo bloco, de programação, será explicado o programa de execução 

das funções principais do projeto para a abertura da cortina, seja pelo acionamento 

do motor pela ação do sensor de luminosidade, ou pela programação do 

temporizador. 

 

 

4.2.3 Bloco Programação 

 

 

O último bloco denominado de programação é o que faz as rotinas de 

acionamento do motor de passo, abrindo e fechando a cortina.  
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Após limpar o LCD, como explicado na etapa anterior, o programa entra em 

um laço (looping) infinito, que fica verificando os quatro botões, enquanto a opção for 

verdadeira se mantém no laço. Como existe a necessidade de os botões estarem 

sempre preparados para o uso, o programa de verificação dos botões esta setado 

em um, tornando a opção sempre verdadeira, permanecendo while principal 

caracterizando uma máquina de estados finita.  

Dentro do laço infinito existe o laço principal, que verifica quatro 

possibilidades especificamente: a primeira possibilidade verifica o estado do botão 

“entra/ok”, plugado na porta PD4 do microcontrolador, que pressionado possui um 

sistema de proteção quanto a oscilação feita pelo temporizador, se mantendo 

travado na função até o botão deixar de ser pressionado.  Soltando o botão ele entra 

na verificação chamando o menu e ali fica atualizando, lembrando que quando entra 

no menu ele desabilita o timer. 

Pressionando novamente o botão, para a segunda possibilidade, entra num 

laço, que é uma variável de estado, que verifica a posição que está. Então a variável 

principal, que é de controle, verifica se é a primeira ou a segunda vez que o botão foi 

acionado. Se for a primeira faz uma ação, se for a segunda sai do menu em 

questão. Por isso existe o botão “entra/ok”, e o botão “cancelar/sair” que para o 

relógio ganha uma terceira função (passa a frente), pular de um campo que precisa 

ser mudado para outro.  Após a mudança de um valor, clica no “cancelar/sair”, 

mudando para outro estágio. Quando finaliza as configurações desejadas clicar 

“entra/ok” para salvar as alterações.  

O menu fica atualizando em períodos pré programados e, como o relógio 

nunca para de contar, vai passando e atualizando no RTC os dados novos que 

foram inseridos. Quando um caractere específico está sendo mudado, como hora ou 

data, a atualização é interrompida até a conclusão das modificações.  

“UP” e “DOWN” são botões de verificação da abertura, funcionado como 

função adicional de abertura eletrônica da cortina com o simples pressionar dos 

botões. O bloco da programação que faz menção aos botões pode ser representado 

na figura 24. 
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Figura 24: Bloco dos botões 

 

As portas do AVR são inicializadas no bloco principal, sendo as duas portas 

do A/D já colocadas como entrada, onde são conectados os LDRs. As outras portas 

são colocadas como saídas.  

A I2C é criada e habilitada por hardware que, inicializa o temporizador, o LCD, 

o A/D e as interrupções. O PORT B é inicializado, dando partida todo com zero 

(low), pois ao ligar todo em um (high) o motor também era acionado consumindo 

muita corrente. 

No desenvolvimento do programa foram utilizadas algumas bibliotecas que 

são disponibilizadas já prontas, como a de LCD, não havendo necessidade de criar 

novas. Os pinos utilizados podem ser avulsos, sem necessidade de colocar em 

locais específicos, o que tiver mais espaço pode ser utilizado, setando pino a pino os 

dados que estão sendo enviados. A função fica um pouco mais lenta, mas como se 

trata de um display LCD, não influi muito no funcionamento do projeto. A biblioteca 

de I2C também já está pré-estabelecida.  

A função I2C é direcionada direto para o DS1307, o RTC. Nos 

microcontroladores antigos era necessário criar o I2C via software, ou seja, o SDA e 

o SCK, separando todo o programa e criar toda a forma de onda e passar para criar 

a comunicação I2C, o que não é necessário no AVR escolhido, pois já existe a 

biblioteca pronta e o hardware pronto, desta forma o procedimento de escrita do 

protocolo tornou-se mais fácil e eficiente, pois com tratamento para se criar os 

estados de START, STOP BIT e operações de controle torna-se transparente para o 

programador. É desnecessário mudar estado do pino o tempo todo, pois já é feito 

automaticamente pelo microcontrolador, que gerencia o barramento. O que deve ser 

feito é a máquina de estado do protocolo I2C, para saber se foi transmitido o dado, 

ou para ele ser reenviado. A função vai fazer o passo a passo: Transmitir o START 

BIT, mandar o dado (byte), ler e verificar se transmitiu para o AC, depois STOP BIT.  
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O microcontrolador se responsabiliza pela comunicação I2C, cabendo apenas 

ao programador saber se a comunicação foi feita ou não. A configuração do 

programa pode ser mudada, durante a execução, de “master/slave” e vice versa em 

tempo real.  

Na biblioteca E2PROM tem a parte de comunicação de envio de escrita 

(write) e de leitura (read), o SDA, podendo mandar só um byte ou uma trilha inteira 

de vários dados serialmente. Pode ser mandado até 512 bytes de uma vez só que a 

memória se responsabiliza em guardar quando é uma transmissão de dados serial, 

pois a memória é seqüencial, dando o início e o final do endereço. É na E2PROM 

interna do microcontrolador, com 512 bytes utilizados para salvar os dados que são 

alocados os dados como hora de abertura e fechamento da cortina, a quantidade de 

passos que a barra consegue gerar e quanto se quer abrir em determinada posição. 

Simbolizando o bloco que é influenciado pela comunicação I2C, o 

microcontrolador e o temporizador está a figura 25. 

 

 
Figura 25: Bloco Microcontrolador / Temporizador. 

 

 

Para programar a abertura da cortina é necessário determinar a quantidade 

de passos e a porcentagem desejada para gerar essa abertura, gravando e lendo o 

endereço. É passado o endereço e retornado o valor. Com a memória interna de 8 

bits, retorna uma “.char” para mandar o dado (um inteiro como endereço). No 

arquivo “.h” é entregue tudo por  “define”, onde esta o status se gravou na memória 

ou não, verificando se a janela foi aberta.  
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A hora é dada com 2 bytes, sendo um byte para a hora e um byte para o 

minuto, e seis bytes disponíveis para a data.  

O AVR ATmega 168, selecionado para substituir o AVR ATmega 88 que tinha 

memória insuficiente para o projeto, tem 16 kbyte de flash. No programa, utilizando o 

ponto flutuante, chega a ser usado 13 kbyte. O ATmega 88, não teria suporte para 

trabalhar com números flutuantes, sendo necessário fazer tudo via software, 

separando os bytes em float (8 bytes) e manipulá-los, deixando o programa 

extremamente grande na hora de fazer multiplicações e divisões com pontos 

flutuantes. Para resolver este problema de estouro da memória são utilizadas 

ferramentas como a biblioteca “match.h”, da AVR lib C, para reduzir o código e o uso 

da memória RAM.  

No trabalho só será utilizado ponto flutuante na parte do A/D, para 

implementar a função que acumula amostras de luminosidade, fazendo a leitura e 

gerando uma média, somando tudo e dividindo por cem para ter uma média de 

variação da luminosidade que incide nos LDRs (interno e externo verificando a 

variação pegando as amostras e dividindo por cem, tem-se a porcentagem de 

diferença de luminosidade entre os dois).  

Quando há pouca luminosidade, o valor de amostra é muito baixo, quando há 

maior luminosidade o valor de amostra é bem auto. Para implementar o sensor foi 

necessário se levar em conta a intensidade luminosa do dia (manhã, tarde e noite), 

as diferenças do tempo e obstáculos possíveis para o sensor (dias nublados, 

nuvens, objetos entre outros). 

Para gerar um sensor eficiente seria necessário um ambiente apropriado, com 

condições laboratoriais todas programadas (câmara fechada, que pudesse ser 

medido a quantidade de lumins, para verificar e ter precisão na coleta de dados) de 

medição de luminosidade, para poder traçar a curva logarítmica, a equação 

recursiva entre outros (geralmente os sensores comerciais apresentam essas 

informações no datasheet). A figura 26 mostra as duas últimas partes influenciadas 

em conjunto pela programação.  
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Figura 26: Bloco Microcontrolador, sensor e acionamento. 

 

O LDR não possui a equação de amostragem pré-definida, portanto só se 

possui variação de intensidade de tensão verificada no A/D. Foi então criado um 

ambiente de teste em pequena escala apenas para verificar a mudança perceptível 

de luminosidade, a grosso modo, sendo apenas para demonstrar o que pode ser 

feito com as condições apropriadas. Contudo, existe uma dificuldade para o 

fechamento da malha, por isso foram criados patamares. O fechamento da malha, 

utilizando o traçar da curva logarítmica para levantar a equação recursiva e 

implementar um sensor de luminosidade mais eficiente fica de proposta para 

trabalhos futuros e melhorias no projeto. A justificativa para não concluir essa 

atividade é a falta de ambiente adequado para as medições, pois cada tipo de luz 

apresenta uma variação, como por exemplo, a luz do Sol, a luz fluorescente e a luz 

incandescente possuem variações luminosas diferentes. 

 

 

4.3 Funções do programa 

 

 

Algumas das funções mais importantes da programação do projeto podem ser 

definidas da seguinte maneira: 

Verifica – Primeiramente verifica a situação da janela (aberta ou fechada). Se 

estiver aberta ou fechada, muda o status da posição de memória para um ou zero, 

zero se estiver aberta ou um se estiver fechada. Verifica de segundo em segundo se 
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chegou o dado no minuto de configuração, se é para fechar ou abrir, sendo duas 

posições de memória para hora e duas para minuto, e duas posições de memórias 

para o I2C, onde é feito a comparação que, sendo igual, continua a atividade.  

O DS1307 funciona com uma tabela de dados de memória de 8 bits, dividindo 

na parte alta (High) e na parte baixa (low), sendo decimal e unidade. Exemplificando: 

21 segundos, são colocados 2 em hexa e 1 em hexa, monta com os dois dados o 21 

usando uma equação, o valor rotaciona 4 vezes e multiplica por 10 para ter o 20, 

depois soma outro valor resultando no 21. Esse procedimento vale para hora, para o 

minuto e para o segundo. O DS foi programado para trabalhar com hora de zero a 

vinte e três, mas poderia ser feito para trabalhar com 12 horas, onde um bit 

demonstra se é AM ou PM. 

Os dias da semana vão de 1 a 7. Depois o mês e o ano, colocados da mesma 

maneira, a parte alta do decimal no high e a parte baixa no low. O último registrador 

seta a configuração, habilitando o piscar e o contar. O RTC tem um tratamento para 

a exposição, mas para aplicar no LCD basta usar a função sprintf (pega uma string e 

criando o formato desejado, barra entre os números, etc), que disponibiliza as 

configurações no formato correto. É feito a leitura do endereço do DA para o dia, 

mês e ano através da função do I2C, depois é só usar o sprintf x, que da o valor em 

hexa sendo desnecessária a conversão. A comparação só é feita na E2PROM, para 

verificar a hora e data gravada. 

Função esquerda e direita do motor de passo – Foi criada uma forma de 

onda, utilizando o formato speed, onde não é necessário o torque do motor de 

passo, apenas a velocidade para a abertura da cortina, acionando uma bobina de 

cada vez. Como são quatro bobinas, só fica alterando o valor, da esquerda para 

direita. 

Função do RTC – Utiliza uma string para mostrar no formato desejado. Não 

foi previsto no código anos bissextos, ou variação do mês de 30 e 31 dias. Essas 

implementações são sugestões para trabalhos futuros. O uso da string ocupa um 

pouco mais de memória, mais torna mais ágil o LCD, evitando o envio de byte a 

byte. 

Uma barreira, além da memória no uso da string, é o envio do caractere %, 

que não pode ser usado. Para o RTC também foi criada uma função, que joga um 

valor default dentro do RTC, para evitar envio de dados errados de hora, permitindo 

a atualização da hora. No menu foi programado para ficar validando se alguma ação 
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foi tomada. Na função sair, só sai assim que finalizar cada etapa do menu, voltando 

para o relógio. No final o programa chegou próximo aos 13 kbytes de memória. 

Por fim a função LDR, que faz a aquisição da luminosidade, e através de uma 

média do valor capitado pelos LDR’s, aciona o motor fazendo a abertura da cortina. 

Com o levantamento dessas informações se chegou a um resultado 

satisfatório em relação ao que foi proposto, sendo a etapa do temporizador a mais 

eficiente. Em relação ao sensor, as dificuldades encontradas fizeram com que a 

parte do sensor de luminosidade dentro do proposto, porém, se propondo melhorias 

para um próximo trabalho. 

 
 
4.4 Etapa mecânica do protótipo 

 
 
 Após todas as etapas chegou a hora de montar a parte final, onde todos os 

componentes do projeto se unem formando um protótipo. Com a utilização de uma 

caixa de papelão foi reproduzido um quarto de 25,5 cm x 21 cm e 17 cm de altura, 

com uma janela de 11 cm x 7 cm, para demonstração do funcionamento do projeto 

desenvolvido. 

 Para fazer a canaleta, por onde deslizará a cortina, foi utilizada o deslizador 

do cabeçote de uma impressora matricial, de 33 cm na parte externa e 30 cm na 

parte de abertura da cortina, que pode ser visualizada na figura 27.  

 

 
Figura 27: Canaleta de correr para abertura da cortina. 
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 Ainda na figura 27 pode ser visualizado o tamanho da canaleta em relação ao 

Kit de desenvolvimento utilizado para os testes do programa. 

 Na etapa seguinte a canaleta foi acoplada ao “quarto”, como demonstrado na 

figura 28. Na figura 29, visão da parte de traz do protótipo, pode ser visto o motor de 

passo acoplado a canaleta. 

 

 
Figura 28: Canaleta acoplada ao “quarto”. 

 

 
Figura 29: Visão da parte de trás do protótipo, visualizando o motor acoplado. 
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 Desenvolvido a parte que simula em pequena escala o quarto e a canaleta da 

cortina, o IHM foi conectado para iniciar o processo dos testes de abertura da 

cortina. O motor de passo foi conectado, e todos os outros componentes do 

protótipo. 

 Os LDRs podem ser vistos, na figura 30, fora da sua posição apenas para 

ilustração, pois não foi possível uma boa imagem na sua posição original, um anexo 

à parte de trás do “quarto” e outro no suporte feito com tubo de filme fotográfico para 

melhor coleta dos dados provenientes da luminosidade que incide no LDR externo. 

 

 
Figura 30: Protótipo com o IHM conectado. 

 

 

  Foi utilizada como cortina uma parte de um blackout para simular um 

ambiente escuro assim facilitando as medidas de luminosidade que incide sobre o 

LDR interno. O protótipo praticamente pronto pode ser visto na figura 31, com a 

cortina na posição de “0 %” de abertura.  
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Figura 31: Visualização do protótipo na posição “0 %” de abertura da cortina. 

 

 Os LDRs foram soldados a uma placa matricial, com um resistor de 10 KΩ e a 

fiação a ser conectada no IHM, como está demonstrado na figura 32. 

 

 
Figura 32: Visualização dos LDRs conectados a IHM. 
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 Com tudo definido e organizado se deu início ao processo de testes do 

projeto. O menus do IHM funcionaram de maneira bem satisfatória, iniciando com a 

frase pré-determina na programação e logo após entrando no relógio. Com o botão 

“entra/ok” o processo de verificação do relógio para e permite a programação do 

funcionamento através do menu. Os botões “UP” e “Down” permitem a navegação 

pelo menu e também fazem a função extra de testar a direção de funcionamento do 

motor de passo. Devido a perde de dados em alguns momentos da execução do 

programa, um botão com função de reset foi adicionado para solucionar este 

problema.  

 A figura 33 apresenta o IHM em funcionamento default, mostrando as horas e 

a data. 

 

 

Figura 33: IHM em funcionamento. 
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 Por fim, na figura 34, está demonstrada a cortina em posição de abertura “90 

%” apenas em caráter de ilustração do projeto.  

 

 
Figura 34: Posição de abertura da cortina em “90 %”. 

 

 

O funcionamento do projeto permite programar a abertura da cortina através 

do temporizador em 10 posições partindo da posição “0 %” à posição “100 %”, com 

uma quantidade máxima de 130 passos do motor também programável. 

Na abertura através do sensor de luminosidade também pode ser configurada 

a abertura partindo da posição “0 %” à posição “100 %”. 

Ao final do desenvolvimento deste trabalho foram verificadas várias 

considerações e definidas possíveis melhorias para o futuro ou novos projetos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o intuito de construir o projeto de um controle de cortinas 

microcontrolado com sensor de luminosidade e temporizador, utilizando um 

microcontrolador AVR ATmega 88, um LDR como sensor e um motor de passo para 

parte mecânica de abertura, foi iniciada a pesquisa bibliográfica e a produção do 

protótipo. 

Considerando as aplicações do projeto, se verificou a necessidade de grande 

parte de variáveis a serem verificadas, analisadas, tratadas para um funcionamento 

eficiente. Para desenvolvimento do menu interativo de programação de abertura por 

temporizador houve a necessidade de fazer um relógio em tempo real, para que o 

usuário tenha a abertura da cortina no horário que deseja. Também é necessário se 

levar em conta a data que será definida a abertura da cortina. 

À medida que o projeto foi evoluindo, algumas das definições iniciais foram 

sendo alteradas. Para atingir o funcionamento satisfatório do projeto foi necessário 

utilizar um número considerável de memória por parte do microcontrolador, fazendo 

com que se outra opção fosse escolhida em relação à inicial, substituindo o 

microcontrolador inicialmente selecionado, o ATmega 88 de 8Kbytes, pelo 

microcontrolador ATmega 168 de 16Kbytes. 

Utilizando o DS1307 como RTC foi alcançado um temporizador muito 

eficiente, que com o microcontrolador, faz a verificação de possíveis dados 

atualizados a cada segundo e, para manter suas configurações após o desligamento 

da energia, utiliza uma bateria de 3 volts. 

Devido aos parâmetros do projeto e o tempo hábil de desenvolvimento do 

mesmo, dois fatores do temporizador foram deixados de fora, a verificação de 

meses de 31 dias e os anos bissextos. 

A etapa do sensor de luminosidade apresentou vários pontos de dificuldade 

de desenvolvimento. Inicialmente se pensou em utilizar apenas um LDR, como 

sensor de luminosidade, e através de um comparador acionar o motor de passo, 

mas as variáveis de luminosidade apresentavam grande complexidade, de aplicação 

constante, para alcançar os resultados desejados. Com isso se lançou mão do uso 

de mais um LDR, ficando assim a comparação entre a luminosidade do ambiente 

externo com a luminosidade do ambiente interno para gerar patamares para 
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abertura da cortina via sensor de luminosidade. O resultado ficou dentro do 

satisfatório. 

Assim foi concluído que, para uma maior eficiência e eficácia do projeto 

seriam necessárias condições laboratoriais de nível industrial, com instalações 

apropriadas para os testes específicos de luminosidade e tratamento das 

informações coletadas. Também seria necessário o levantamento da curva 

característica (logarítmica) de comportamento do LDR, que não foi fornecida pelo 

fabricante, para poder gerar as equações recursivas para o fechamento da malha do 

sistema, gerando o resultado esperado. 

Ao desenrolar do projeto se decidiu criar uma PCI para o IHM, ao invés de 

usar um Kit de desenvolvimento, já com o driver de corrente para acionar o motor de 

passo. Após a montagem se verificou um funcionamento muito satisfatoriamente, 

sendo os componentes utilizados, na sua montagem, de custo bem acessível, 

demonstrando grande potencial comercial, podendo ser melhorado 

consideravelmente o layout desenvolvido inicialmente para placa. 

A parte mecânica de abertura foi a mais rápida e simples de ser 

implementada, já que com as peças de uma impressora, se conseguiu acoplar o 

motor de passo e a cortina, fazendo a abertura de maneira eficiente e eficaz. 

O protótipo não possui o tamanho natural de uma janela convencional, é 

apenas um exemplo, em pequena escala daquilo que se pretende produzir em uma 

possível implementação comercial. 

Com a conclusão do projeto foram selecionadas algumas propostas para 

futuras melhorias do projeto. 

No que diz respeito ao temporizador, a adição no programa de funções para 

verificação dos meses de 31 dias e também a verificação dos anos bissextos são 

propostas necessárias para um produto comercial. 

A mais importante proposta verificada é em relação ao sensor de 

luminosidade é o fechamento de malha do sistema para fazer o levantamento da 

curva logarítmica e encontrar as equações recursivas do funcionamento do LDR 

dentro de um ambiente especializado, para que o projeto alcance uma maior 

eficiência e eficácia. 

Em relação à parte física do projeto, também há propostas de melhorias 

futuras, como o desenvolvimento de um layout, para a PCI, mais compacto e com 

uma melhor disposição dos componentes e um display de interface gráfica, 
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proporcionando uma relação mais amigável com o usuário. Ainda em relação a parte 

física pode ser desenvolvido um suporte próprio para a cortina, com um motor de 

passo mais apropriado para a função de abertura. 

Como houve a necessidade de troca de microcontrolador devido à 

necessidade de mais memória de programação, outra proposta para trabalhos 

futuros é o aperfeiçoamento do código para melhor aproveitamento do 

microcontrolador, ou caso se torne um produto comercial, o equipamento volte a 

utilizar o microcontrolador proposto inicialmente, para baixar os custos da produção.  

Com o aumento do uso da internet e com uma crescente interação entre os 

sistemas eletrônicos, a uma grande necessidade em fazer a implementação de 

entradas para conexão e controle do sistema pela internet. Essa constatação fica, 

também, como uma possível melhoria para projetos futuros. 

Por fim, com todos os processos de criação do protótipo, existe a 

probabilidade de se oferecer a idéia, assim como a prestação de serviço e 

consultoria para uma futura produção em caráter industrial.  
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APÊNDICE A – Bloco Inicializar 
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APÊNDICE B – Bloco de apresentação 
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APÊNDICE C – Bloco da programação 
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ANEXO A – Base da Comunicação I2C 

 

 
//==================================================================================// 
// ROTINAS PARA COMUNICAÇÃO I2C VIA SOFTWARE // 
//==================================================================================// 
//Os pinos SCL e SDA são definidos pelo usuário, neste caso, PA0=SDA e PA1=SCL // 
//----------------------------------------------------------------------------------// 
void seta_scl() //seta o pino SCL 
{ 
set_bit(PORTA,SCL); 
_delay_us(5);//tempo p/ estabilizar dado, ajustado de acordo com a máxima freq. de trabalho 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
void apaga_scl() //apaga o pino SCL 
{ 
clr_bit(PORTA,SCL); 
_delay_us(5); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
void seta_sda() //seta o pino SDA 
{ 
set_bit(PORTA,SDA); 
_delay_us(5); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
void apaga_sda() //apaga o pino SCL 
{ 
clr_bit(PORTA,SDA); 
_delay_us(5); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
void i2c_start() //coloca o barramento na condição de start 
{ 
apaga_scl(); //coloca a linha de clock em nível 0 
seta_sda(); //coloca a linha de dados em alta impedância (1) 
seta_scl(); //coloca a linha de clock em alta impedância (1) 
apaga_sda(); //coloca a linha de dados em nível 0 
apaga_scl(); //coloca a linha de clock em nível 0 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
void i2c_stop() //coloca o barramento na condição de stop 
{ 
apaga_scl(); //coloca a linha de clock em nível 0 
apaga_sda(); //coloca a linha de dados em nível 0 
seta_scl(); //coloca a linha de clock em alta impedância (1) 
seta_sda(); //coloca a linha de dados em alta impedância (1) 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
void i2c_nack() //coloca sinal de não reconhecimento (nack) no barramento 
{ 
seta_sda(); //coloca a linha de dados em alta impedância (1)  
seta_scl(); //coloca a linha de clock em alta impedância (1) 
apaga_scl(); //coloca a linha de clock em nível 0 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
unsigned char i2c_le_ack() //efetua a leitura do sinal de ack/nack 
{ 
unsigned char estado; 
seta_sda(); //coloca a linha de dados em alta impedância (1) 
seta_scl(); //coloca a linha de clock em alta impedância (1) 
DDRA = 0b11111110; //pino SDA como entrada 
estado = tst_bit(PINA,SDA); //lê o bit (ack/nack) 
DDRA = 0xFF; //PORTA como saída (pode mudar conforme projeto) 
apaga_scl(); //coloca a linha de clock em nível 0 
return estado; 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
void i2c_escreve_byte(unsigned char dado) //envia um byte pelo barramento I2C 
{ 
unsigned char d, conta=8; 
apaga_scl(); //coloca SCL em 0 
while(conta) //esta rotina pode ser melhorada. 
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{ //envia primeiro o MSB 
d = dado & 0b10000000;//AND entre o dado e 0b10000000 para testar o bit mais significativo 
dado = dado<<1; //rotaciona para a esquerda para testar o próximo bit 
if (d!=0) //se o bit for 1 seta o dado 
set_bit(PORTA,SDA); 
else //senão o zera 
clr_bit(PORTA,SDA); 
seta_scl(); //dá um pulso em SCL 
conta--; 
apaga_scl(); 
} 
seta_sda(); //ativa SDA 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
unsigned char i2c_le_byte() //recebe um byte pelo barramento I2C 
{ 
unsigned char bytelido, bit_lido, conta = 8; 
bytelido = 0; 
apaga_scl(); 
seta_sda(); 
while (conta) 
{ 
seta_scl(); //ativa SCL 
DDRA = 0b11111110; //pino SDA como entrada 
bytelido = bytelido<<1; //rotaciona um bit a esquerda 
bit_lido = tst_bit(PINA,SDA); //lê o pino 
bytelido = bytelido | bit_lido; //OU bit a bit 
conta--; 
DDRA = 0xFF; //PORTA como saida 
apaga_scl(); //desativa SCL 
} 
return bytelido; 
} 
//================================================================================== 
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ANEXO B – Código Base de Acionamento do LCD 
 

 
//====================================================================================// 
// ACIONANDO UM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 16x2                                    // 
//                                                                                    // 
// Interface de dados de 4 bits                                                       // 
//====================================================================================// 
#define F_CPU 1000000UL //define a frequência do ucontrolador 
#include <avr/io.h> //definições do componente especificado 
#include <util/delay.h> //biblioteca para o uso das rotinas de atraso 
#include <compat/deprecated.h> //biblioteca para tratamento dos pinos de I/Os 
#define DADOS_LCD PORTD //8 bits de dados do LCD na porta B 
#define RS PD2 //pino de instrução ou dado para o LCD 
#define E PD3 //pino de enable do LCD 
unsigned char i=1; //variável para inicializar corretamente o LCD 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
//Sub-rotina para enviar comandos ao LCD com dados de 4 bits 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
void cmd_LCD(unsigned char c, char cd) 
{ 
DADOS_LCD = c;//primeiro os 4 MSB (PD4 – PD5 – PD6 – PD7) -> (D4 – D5 – D6 – D7 LCD) 
for(;i!=0;i--) 
{ 
if(cd==0) 
cbi(PORTD,RS); 
else 
sbi(PORTD,RS); 
sbi(PORTD,E); 
cbi(PORTD,E); 
_delay_us(45); 
if((cd==0) && (c<127)) //se for instrução espera tempo de resposta do display 
_delay_ms(2); 
DADOS_LCD = c<<4; //4 bits menos significativos (nibble) 
} 
i = 2; 
} 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
//Sub-rotina de inicializacao do LCD 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
void inic_LCD(void) //envio de instrucoes para o LCD 
{ 
// Como o LCD inicia no modo de 8 bits e somente 4 são conectados 
// o primeiro comando deve ser mandado duas vezes 
// a primeira para chavear para o modo de 4 bits (os bits menos 
// significativos não são vistos 
// a segunda para enviá-lo como 2 nibbles, então os menos 
// significativos são reconhecidos 
cmd_LCD(0x28,0); //interface de 4 bits 
cmd_LCD(0x28,0); //interface de 4 bits 2 linhas (aqui serao habilitadas as 2 linhas) 
cmd_LCD(0x0C,0); //mensagem aparente cursor ativo piscando 
cmd_LCD(0x01,0); //limpa todo o display 
cmd_LCD(0x80,0); //escreve na primeira posição a esquerda – 1ª linha 
} 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
//Sub-rotina de escrita no LCD 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
void escreve_LCD(char *c) 
{ 
for (; *c!=0;c++) cmd_LCD(*c,1); 
} 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
int main( ) 
{ 
DDRD = 0xFF; //porta D como saída 
inic_LCD( ); //inicializa o LCD 
escreve_LCD(“ INTERFACE DE”); 
cmd_LCD(0xC0,0); //desloca cursor para a segunda linha 
escreve_LCD(“ DADOS DE 4BITS!”); 
for(;;); //laço infinito 
} 
//====================================================================================== 
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APÊNDICE C – Código Base do Sensor de Luminosidade 

 

 
//=========================================================================================// 
//   SENSOR DE LUZ EMPREGANDO UM LDR                      // 
//=========================================================================================// 
#define F_CPU 1000000UL 
 
#include <avr/io.h>         //definições do componente especificado 
#include <avr/interrupt.h>        //define algumas  macros para o tratamento de interrupções 
 
#define set_bit(Y,bit_x) (Y|=(1<<bit_x)) //ativa o bit x da variável Y (coloca em 1) 
#define clr_bit(Y,bit_x) (Y&=~(1<<bit_x)) //limpa o bit x da variável Y (coloca em 0)  
#define tst_bit(Y,bit_x) (Y&(1<<bit_x))   //testa o bit x da variável Y (retorna 0 ou 1) 
 
#define LED PB0 
//--------------------------------------------------------------------------------------------- 
int main() 
{ 
    DDRB  = 0xFF;   //porta do LED como saída 
    DDRC  = 0x00;   //porta do comparador como entrada 
 PORTB = 0x00;   //zera porta do LED, apaga LED 
 
 ACSR = 1<<ACIE;   //habilita interrupção por mudança de estado na saída do comparador 
    sei();     //habilita a chave geral de interrupções   
 
 for(;;); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------------------------- 
//Interrupção do Comparador Analógico 
//--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISR(ANA_COMP_vect)   //O LED ficará ligado quando houver pouca luz (tensão maior no terminal 
{       //positivo do comparador) 
    if(tst_bit(ACSR,ACO)) //verifica qual mudança ocorreu na saída do comparador 
  set_bit(PORTB,LED); 
 else 
  clr_bit(PORTB,LED);  
} 
//========================================================================================== 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


