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1 - RESUMO  

A diminuição do custo de computadores que são utilizados como sistemas 

embarcados (Raspberry Py, Intel Galileo e o Beaglebone Black), que podem rodar 

versões do Linux (Debian, Ubuntu), também o Android e outros sistemas operacionais, 

somadas à expansão da telefonia móvel, permitiu um ambiente propício para o 

desenvolvimento dos chamados sistemas domóticos. Nesse surge a necessidade do 

desenvolvimento de sistemas que forneçam ao usuário uma solução para uso em 

diversas aplicações: segurança, entretenimento, acessibilidade, conforto, 

conveniência e a economia de energia... Diante desse cenário, o objetivo deste projeto 

é desenvolver um aplicativo que permita ao usuário monitorar e gerenciar diversos 

dispositivos na sua residência utilizando uma rede de sensores sem fio.  Para atingir 

esse objetivo, está em desenvolvimento uma rede mesh utilizando módulos de 

comunicação NRF24L01 e um microcontrolador, aplicando o conceito de IoT. Essa 

rede de sensores será integrada a um Raspberry Pi que ficará responsável pela coleta 

e armazenamento de todos os dados (coletados dos sensores) utilizando um servidor 

web. Para acessar os dados armazenados no banco, será desenvolvido uma 

aplicação mobile permitindo assim ao usuário o monitoramento e controle dos 

equipamentos em sua residência. 

2 - INTRODUÇÃO  

Automação residencial: O objetivo da automação residencial é a permitir a 

integração de tecnologias, a falta de integração entre os diversos sistemas, devido ao 

fato de muitos produtos serem lançados de forma isolada, contribui para a dificuldade 

de se operar todos esses equipamentos separadamente. O ideal seria que os 

aparelhos “conversassem entre si”, ou seja, poderiam muito bem estar operando um 

em função do outro, ou de forma conjugada, trazendo uma grande praticidade ao 

usuário (LISBOA, 2014). 

Sistemas embarcados: É um sistema completo e independente, mas preparado 

para realizar apenas uma determinada tarefa. O usuário final não terá acesso ao 

programa que foi embutido no dispositivo, mas poderá interagir com o equipamento 

através de interfaces (Garcia, 2016). 

Rede de sensores mesh: são um encadeamento de outras redes onde todos 

os transmissores são mestres e escravos simultaneamente (MONCKS et al., 2016). 

Dispositivos móveis: É um tipo de software que funciona como um conjunto de 

ferramentas desenhado para realizar tarefas e trabalhos específicos no seu 

computador. (BRITES, 2016). 

3 - OBJETIVOS  



O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um aplicativo mobile que 

permita ao usuário monitorar e gerenciar diversos sensores e dispositivos conectados 

a uma rede sem fio (rede mesh). 

4 - METODOLOGIA  

Tendo em vista o problema proposto, a natureza da pesquisa a ser utilizada 

para o desenvolvimento deste estudo será a pesquisa experimental, entendida aqui 

como um método no qual é definido um objeto de estudo, selecionada as variáveis 

que podem influenciá-lo e então se observa os efeitos causados nesse objeto (GIL, 

2002). 

5 - DESENVOLVIMENTO  

 Foi desenvolvida uma rede de sensores sem fio mesh que permiti que diversos 

equipamentos e sensores troquem dados entre si, pois na rede mesh, cada nó age 

como um repetidor de dados, possibilitando assim que o usuário inclua diferentes tipos 

de sensores a essa rede. 

 Para isso, foi utilizado um módulo de comunicação wireless que utiliza o chip 

NRF24L01 fabricado pela Nordic, que trabalha na frequência de 2.4 Ghz. 

A rede de sensores tem como nó centralizador um Raspberry Pi que recebe 

dos dados através de um módulo NRF24L01 conectado a ele, possibilitando assim, 

que seja utilizado um banco de dados para armazenamento dos valores dos sensores 

utilizando um servidor web. 

 

Figura 1- Escopo do projeto em desenvolvimento 
Fonte - Elaborada pelos autores.  

Para o monitoramento e gerenciamento de todo o sistema será desenvolvido 

um aplicativo mobile que permitirá ao usuário inserir sensores e atuadores, com isso, 

ele poderá configurar sua rede de sensores de acordo com sua necessidade. 



 Por exemplo, controlar o consumo de energia de algum equipamento na 

residência basta cadastrar esse equipamento a rede, e o mesmo acontece com os 

outros sensores por exemplo um sensor de gás monitor vazamento de gás na cozinha, 

sensor de temperatura para controlar a temperatura de algum cômodo, sensor de 

umidade do solo para controle de irrigação de jardim e assim por diante. 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES  

 Como o trabalho ainda se encontra em desenvolvimento os resultados 

alcançados até agora são a respeito da comunicação da rede de sensores sem fio 

utilizando o módulo NRF24L01 com o microcontrolador Arduino. Também foram 

realizados alguns testes de comunicação do Raspberry Pi com o módulo de 

comunicação NRF24L01, Figura 2. 

 

Figura 2 - Comunicação do Módulo NRF24L01 com o Raspberry Pi 

Fonte - Elaborada pelos autores.  
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