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RESUMO: Será feito um protótipo casa automática usando 2 componentes: Arduino e 
Bluetooth. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de 
placa única. O bluetooth é uma tecnologia que foi desenvolvida para a comunicação sem 
fio, sendo assim, por curta ou longa distância. A automatização residencial é aplicar todas 
as tecnologias existentes dentro da casa e facilitar as tarefas para deficientes ou idosos, 
usando-as principalmente na cozinha, iluminação, portas, janelas entre outros. Todos temos 
alguma dificuldade, por exemplo, os idosos os deficientes  têm mais  dificuldade em levantar 
para apagar a luz, para arrumar a cama ou para fazer a comida, e esse projeto foi feito para 
ajudar esses tipos de pessoas para que façam as atividades de seu cotidiano com mais 
facilidade.O objetivo é desenvolver uma casa automatizada utilizando arduino e bluetooth, 
para que os idosos tenham menos dificuldade de fazer suas atividades cotidianas, e 
também conhecer um pouco mais sobre a automação residencial do arduino. 
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INTRODUÇÃO 

Automação residencial é aplicar todas as tecnologias existentes dentro de casa para 

facilitar tarefas que antes dependiam somente do morador. Sensores de fumaça, 

fechaduras eletroeletrônicas e temporizadores são alguns exemplos de automatização. A 

automação residencial fará com que, cada vez mais, casas inteligentes como a dos filmes 

sejam uma realidade em nossas vidas. 

A automação residencial já foi vista como sinônimo de comodidade, mas hoje em dia 

a evolução acerca desta tecnologia traz a seus usuários opções que visam inúmeros 

benefícios, particularmente a idosos e deficientes físicos. A automação residencial e 



 
acessibilidade caminham lado a lado e estão realmente impactando a forma de viver destas 

pessoas, que tornam-se aptas a realizar tarefas cotidianas, antes impossíveis ou 

extremamente complicadas, com simples toques na tela de dispositivos móveis ou com 

mecanismos utilizando sensores. Em alguns lugares que será implementada a 

automatização será na iluminação, nas portas, janelas e cozinhas. 

Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa 

única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída 

embutido, e uma linguagem de programação padrão. Bluetooth é uma tecnologia que foi 

desenvolvida para comunicação sem fio e troca de dados e arquivos entre diversos 

dispositivos móveis, de forma rápida e segura, sem a necessidade da utilização de fios. A 

tecnologia de comunicação possui este nome em homenagem ao antigo rei da Dinamarca 

e da Noruega, chamado Harald Blatand que, em tradução para o inglês, tem-se Harold 

Bluetooth (“Dente Azul” em português). 

FREITAS; CARDOSO; MORTMEYER (2005) afirma: 

“A meta de um projeto de automação residencial é garantir ao 

usuário a possibilidade de controle e de acesso aos 

equipamentos instalados em sua residência, de dentro ou de 

fora da mesma.”(FREITAS; CARDOSO; WORTMEYER, 2005, 

p.1064). 

 

 

OBJETIVO  

GERAL: Desenvolver uma casa automatizada utilizando arduino e bluetooth, para 

que deficientes ou idosos não tenham muita dificuldade em seu dia a dia para resolverem 

problemas ou fazer suas atividades. 

ESPECÍFICO: Conhecer sobre a automação residencial e aprender a programar o 

arduino para tarefas de apagar a luz, fechar a porta, ligar o ventilador e entre outros, fazendo 

com o que sua casa se transforme em uma casa inteligente. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  



 
A automatização residencial tem trazido vários benefícios para muitas pessoas que 

têm alguma deficiência ou é acima de idade.Sendo assim, seria possível criar um sistema 

bluetooth e arduino para uma casa? 

Pretende-se construir uma casa automatizada,  para um melhor sistema.  Com 

materiais alternativos para melhorar o desempenho no cotidiano de pessoas necessitadas  

e que apresente um baixo custo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Automação com Arduino por Bluetooth será desenvolvido o aplicativo TINKERCAD. 

Utilizaremos o Arduino, porque é como se ele fosse uma central para a Automação 

Residencial, conectando sensores de temperatura, umidade do ar, luminosidade, detecção 

de gás e entre outros. Vamos usar a Automação em determinados ambientes, permitindo 

que os projetos caibam mesmo em lugares onde não há muito espaço disponível. 

Automação com Arduino por Ethernet:  Como já terá o controle dos aparelhos 

automatizados pelo bluetooth, neste módulo partirá para a criação da automação via 

ethernet. Dessa forma poderá controlar a sua casa pela sua rede de internet e até fora da 

residência. 

Automação por Wi-Fi: Se irá criar uma automação residencial com a NodeMCU, uma 

placa similar ao Arduino, mas com conexão WiFi. 

 



 

 

Imagem 3: Aparelhos controladores. 

Fonte: https://www.b2home.com.br/casa-inteligente-automacao-residencial/ 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

https://www.b2home.com.br/casa-inteligente-automacao-residencial/


 
 

O código da simulação, segue abaixo: 

#include <IRremote.h> 

 

int valorPIR=0; 

int PIR = 2; 

int valorFotoResistor=0; 

int fotoResistor = A1; 

float sensorTemp = A0; 

int change =0; 

 

//Variaveis Infravermelho 

int sensorInfravermelho = 3; 

IRrecv irrecv(sensorInfravermelho); 

decode_results results; 

 

 

// Declaração das saídas 

int ledPIR = 13; 

int ledFotoResistor = 12; 

int ledSensorInfravermelho = 11; 

int ledSensorTemp = 8; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(2, INPUT); 

  pinMode(A1, INPUT); 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  pinMode(3, INPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 



 

  pinMode(A0, INPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  irrecv.enableIRIn(); 

} 

 

void loop() 

{ 

   

  //Funcionamento Sensor PIR 

  valorPIR = digitalRead(PIR); 

  if (valorPIR == 1){ 

    digitalWrite(ledPIR, HIGH); 

  }  

   else { 

    digitalWrite(ledPIR, LOW); 

   }    

   

   

  //Funcionamento Sensor infravermelho 

  if (irrecv.decode(&results)){ 

     irrecv.resume(); 

    } 

  if (results.value == 0xFD00FF && change==0){ 

      digitalWrite(ledSensorInfravermelho, HIGH); 

    results.value = 0; 

    change = 1; 

  } 

    

  if (results.value == 0xFD00FF && change ==1){ 

      digitalWrite(ledSensorInfravermelho, LOW); 

    results.value = 0; 

    change = 0; 



 

  } 

   

 

   //Funcionamento Sensor de Temperatura 

  float valor = analogRead(sensorTemp); 

  float tensao = (valor/1024)*5; 

  float temperatura =(tensao-0.5)*100; 

   

  if(temperatura>=29){ 

      digitalWrite(ledSensorTemp, HIGH); 

      } 

  else{ 

    digitalWrite(ledSensorTemp, LOW); 

    } 

  

       

   //Funcionamento Sensor iluminacao ambientes externos 

   valorFotoResistor = analogRead(fotoResistor); 

   Serial.println(valorFotoResistor); 

   if(valorFotoResistor >= 800){ 

       digitalWrite(ledFotoResistor, HIGH); 

    } 

   else{ 

    digitalWrite(ledFotoResistor, LOW); 

    }    

} 

 

 

Pode se dizer que pessoas com uma vida social ativa envelhecem melhor e têm 

maior qualidade de vida e longevidade. Como sabemos, muitos idosos possuem 

dificuldades e limitações para executar tarefas do cotidiano. Por isso, a automação 

residencial é voltada para as necessidades diárias das pessoas, de modo a promover, uma 



 
maior independência para esses indivíduos, bem como mais segurança dentro de uma 

casa. E isso é de extrema importância para pessoas na terceira idade, pois oferece várias 

soluções inteligentes. 

Aprendemos que a automação residencial diz respeito a um conjunto de tecnologias 

com a capacidade de programar eventos em uma casa e de tornar mais prático o 

funcionamento de diversos equipamentos. 

O protótipo que nós montamos se chama Mini sistema de automação residencial e é 

um projeto que busca representar por meio de 4 leds o acionamento de dispositivos 

domésticos distintos utilizando 4 sensores diferentes. São eles: (PIR, Fotoresistor, 

Temperatura (TMP36) e Infravermelho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conseguiu-se realizar algumas simulações inicialmente e a ideia agora seria 

desenvolver protótipos físicos dessas simulações 
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