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Para realizar a integração entre o smartphone e os dispositivos 
de controle é necessário um programa que faça a “ponte” en-
tre eles. O Arduino é uma plataforma de hardware livre para 
desenvolvimento de dispositivos, ou seja, o conceito, projeto 
e construção, são livres para que qualquer pessoa, que pos-
sua o conhecimento necessário em eletrônica e programação, 
seja capaz de montar seu próprio projeto ou até mesmo sua 
própria versão do Arduino.

Modelo para automação de uma casa, comandada através de smartphone que pode controlar a luz, os 
portões, ventiladores, etc. Para fins de estudo, foi utilizado uma maquete e smartphones comuns.

Placa Arduino

Maquete de uma residência

Controle

O smarphone usado para a comunicação com o Arduino, 
possui o sistema operacional Android (Sistema Operacio-
nal é um programa que faz a comunicação entre a máqui-
na e o usuário). Criado pela Google, o Android é de código 
aberto (diferente do Windows e outros que são pagos e 
não podem ser manipulados). O Android está na maioria 
dos dispositivos de comunicação usados hoje.
Para o desenvolvimento das aplicações (a interface gráfica, 
botões, títulos, etc do programa que comanda a casa), foi 
utilizado o software online AppInventor. Ele foi desenvol-
vido inicialmente pela Google mas hoje é o MIT que está 
aperfeiçoando. 
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Através do mapa (planta baixa da residência), é possível selecionar 
qual dispositivo (lâmpada, portão, etc) você pretende controlar.

Controle das lâm-
padas: Pode-se 
acender e apagar 
as lâmpadas, bem 
como regular o bri-
lho e a intensidade.

Controle do ven-
tilador: Pode-se 
ligar e desligar, bem 
como regular a sua 
velocidade.

Estação de controle: 
Faz a ponte central que 
permite o controle da 
casa através do smar-
tphone.

Clique aqui e veja 
uma demonstração 
em vídeo

Motor do portão: 
Possui um circuito 
chamado de pon-
te H, para que ele 
possa abrir e fechar 
alternando a rotação 
do motor. 

Sensor de lumino-
sidade: Para as luzes 
externas, assim elas 
acendem automa-
ticamente quando 
escurece e apagam, 
também automati-
camente, quando 
amanhece o dia.

http://www.youtube.com/watch?v=KTzAV3hcyPE

