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1. RESUMO 
Há algum tempo, dificilmente iriamos imaginar que aparelhos domésticos teriam 

acesso à internet, uma geladeira que serviria apenas para refrigerar seus alimentos 

atualmente possui inteligência embutida. Com isso nos surge a ideia de um 

aplicativo integrado a uma cozinha inteligente que irá auxiliar na rotina do usuário 

com a lista de compras do supermercado mostrando informações sobre qual 

supermercado suas compras terão melhor custo-benefício favorecendo a economia 

financeira doméstica, ganhando tempo e principalmente auxiliando a não 

desperdiçar alimentos. 

Será necessária a verificação dos móveis disponíveis no cômodo, bem como a 

geladeira e a despensa inteligente integradas com câmeras internas para facilitar a 

inspeção dos alimentos armazenados. O usuário irá pré-programar sua lista de 

supermercados e enviar para a geladeira e despensa realizando a inspeção em seu 

banco de dados, gerando uma lista com os itens que estão em falta. 

Automaticamente, o aplicativo irá fazer a cotação online destes itens retornando ao 

usuário os supermercados com os menores preços. 

 
2. INTRODUÇÃO 

A “Internet das Coisas” (do inglês, Internet of Things) é um avanço tecnológico 

que tem como objetivo conectar à rede de comunicação mundial, Internet, com 

objetos utilizados em nosso dia-a-dia, de modo inteligente. Há algum tempo, 

dificilmente iriamos imaginar que aparelhos domésticos teriam acesso à internet, 

uma geladeira que serviria apenas para refrigerar seus alimentos atualmente possui 

inteligência embutida. A Internet das Coisas nos traz vários benefícios como ajudar a 

economizar, ter ganho de tempo e evitar desperdícios de alimentos. 

Com isso nos surge a ideia de um aplicativo integrado a uma cozinha inteligente 

que irá auxiliar na rotina do usuário com a lista de compras do supermercado 

mostrando informações sobre qual supermercado suas compras terão melhor custo-

benefício favorecendo a economia financeira doméstica, ganhando tempo e 

principalmente auxiliando a não desperdiçar alimentos. 

 
[...] Os consumidores não conseguem planejar suas compras de 
forma eficaz e, por isso, compram em excesso ou exageram no 
cumprimento das datas de validade dos produtos; enquanto os 
padrões estéticos e de qualidade levam os distribuidores a rejeitar 
grandes quantidades de alimentos perfeitamente comestíveis. [1] 



“De acordo com a Embrapa, 10% de todo alimento produzido no país é 

desperdiçado no varejo e consumo final, além do Brasil está entre os dez países que 

mais desperdiçam alimentos no mundo”. [2] 

 
3. OBJETIVOS 

Proposta de um aplicativo de dispositivos móveis integrado a geladeira em 

conjunto com uma despensa inteligentes chamado “BuyList” na qual o usuário irá 

pré-programar sua lista de supermercados e enviar para a geladeira e despensa 

realizando a inspeção em seu banco de dados, gerando uma lista com os itens que 

estão em falta. Automaticamente, o aplicativo irá fazer a cotação online destes itens 

retornando ao usuário os supermercados com os menores preços. 

 
4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento será utilizado (IDE) Android Studio[3], banco de dados 

relacional SQLite[4], e um servidor em nuvem para armazenamento das informações 

dos usuários e dos dados dos supermercados, contendo os preços de acordo com 

um cadastro de produtos unificados. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto tem como objetivo auxiliar o gerenciamento da despensa através de 

uma cozinha interativa, onde será necessário verificação dos móveis disponíveis no 

cômodo, bem como a geladeira e a despensa inteligente integradas com câmeras 

internas para facilitar a inspeção dos alimentos armazenados.  

Esta verificação deixará uma lista dos alimentos disponíveis em estoque.  

O usuário pode criar uma lista de compras ideal de acordo com a sua 

necessidade (quantidades de alimentos semanal, quinzenal, mensal...) e enviará os 

dados para a cozinha interativa, que consultará a lista criada pelo usuário e 

posteriormente fará a comparação com os alimentos já disponíveis em estoque. 

Logo após será retornado pela cozinha interativa a lista apenas dos alimentos 

necessários que estão em falta e enviará esta lista aos servidores dos 

supermercados, que através dos alimentos previamente cadastrados e unificados (o 

mesmo cadastro que é utilizado pelos usuários e supermercados) fará a cotação de 

preços e retornará ao dispositivo móvel integrado com a cozinha interativa, qual 

seria o local mais adequados de acordo com os alimentos gerados pela lista. 



Com isso auxiliará a diminuição dos desperdícios dos alimentos (por evitar a 

compra dos alimentos que já possui) como também a economia no valor das 

compras. 

 

Figura 1. Protótipo do funcionamento 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Em processo de desenvolvimento, foi realizado pesquisas com a comunidade 

local, onde foi constatado que o presente trabalho auxiliaria e muito com o 

diferencial da cotação de preço para ir ao local correto, evitando perdas de tempo 

com a pesquisa de preço e principalmente a questão do desperdício, pois muitos 

acabam descartando os alimentos por não terem o controle correto de qual alimento 

já possuem em estoque.  
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